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 قدمةم
الحمدددددددالعللملال دددددددولمسالملعال دددددددنبلعال دددددددن ل  ددددددد ل دددددددو  لا   سدددددددو ل

بإح ددوإلىلدد ل دد  للعالمرسدد سالملسددسا ول،حمدداملع  دد لهلددملعتددح مملع،ددالل دد    
لالا ال.ل

 أما بعد

ل–لالتربسدةلسنشرلفيلح لسةلك سةلللبتقايممفإإلهذاله لأعللبحثلأشرفلل
لكفرلالشسخجو، ةل

 أسباب اختياري هلذا البحث .
 وقع اختياري على هذا البحث لعدة أمور :

ت  لهللال  سملللل–أ مل ت  قلبولقرهإلالكري لع زعلمل   لسسالالمرس ساللللل–لل1
لعس  ل.

ل مل ت  قلبولقرا اتلالقره سةل.لألل–ل2

ف  لكمولقوللالشسخللمللللطريفلعشوئقلغسرلأ مل،خسفلعشوئكأ ملبحثلللل–لل3
للأ،ول.للللعشوئكلل،خسفلللأ مللغسرللعشوئقللطريفلل، حثلللهذاالزلقو يل:ل"لل

لل   لللع خفسفمللهللاللللحمةللل،ظوهرلل،اللل،ظ را للل رينوللفأل مللعش قملللطرافتم
للش  ملللجمسعلل   للبلللسةال ربللالق وئلللكوفةلل   لللكتوبمللع س سرهلل  وده
للس  ةلللأل نت  للللسنةلللبملل نطق اللحت للعق سلللجسلللكللل،الللاإلسن،سةللا ،ة
لالخ وئصلللفيللع ن عللال غوتلللفيللا تنفلل،الللبسن  لل،ولللبرغ للل جو   ل
لل و،و للل رضو لللفسمللل شوهالللأ كلللأيضو لللالم حثلللهذاللطرافةللع،الللل.للعالمسزاتل
لل حوعلللك  وللهلا عللل،ذاهبللل،الللجرالا لللجسشو لللع ش الللكثسربللأفكوللللمنتجوتل
ل.للعاإلسن للالقرهإلل رياللل الللعالافوعللالحقللعإظ ولللال   لللخا،ةللال مل
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لحالللىل للعالقولللالقسلللفسمللكثرللفأل مللعش كمللالم حثلللهذالل،خوفةللعأ،و
لال  مو للب ضللل   للف ممللاست   للحت للالحقسقةللأ  اللليطمسللكودل
للك ولللل،الللجمو ةللاضطرللعحت .لللل،شكلللى م:للعقوللل،نمللبولفرالللعالذل
لالم رعفللال ن،ةللبساللل،وللعحا ثولللقايموللبولتألسفلليفردعهللأإللللمحققسالا

للفيللبخستللل،حمالللالشسخللعال ن،ةللال جريلللال وبعلللالقرإلللفيللشو،ةللبأبي
ل تخذلللقالللال وملللهذاللفيلللالخطأللأإللذلكللىل للأضفلل.لل شرللالرابعللالقرإل
للىل للالخ سثةللالمطو الللل  جسمللىل لل  جو لللس سن لللاإلسن للأ اا لل،نم
لل، شرياللللأ ف   لل ا  إللللمالللكتومللل  يللعقعللأعللعق تلللكموللالقرهإ
لل حريفللل،الللهللل،نمللا علللالجز لل، ض عللعج   اللقره سةلل، وحثلللأسم ه
لل،نمللالحقلل،وللالمزيفةلللاآللا لل،الللفسمللع  ساعاللالشريف؟للالكتوملللفي
ل.ل(ل1)للل(ل74)لالت بةل:للل"{لَ َنوُل اللَل  للِبَمولَعَهمُّ ا}لبري 

فيلبسوإل، ن لا حرفلال   ةلملحت لعت تلللسرا لال  مو لكثلللا تنفللل-لل4
؛ل،مولحاالب ضلال  مو لىل لأإلللو لهلاؤه لىل ل،وليقرمل،اللألب سالللأي
الذيلاللي   ل أعي ملىاللهللالمللللشكل ذهبلىل لأإلهذالالحا ثل،اللالم
ملعبسوإلعجملالحقلفيلهذهلللللل  ول لل–عسسأ يلبسوإلذلكلىإلشو لهللالل

لالقضسةل.ل

ل

 

 
 (ل،نوهللال رفوإلفيل    لالقرهإللل1)ل
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 الدراسات السابقة
 ثموإلباللس سالبالل ثموإلبالل مرلأب ل مرعللا حرفلال   ةللإل،و لللل–لل1

ل(.له444الاا يل)المت ف :ل

كتومل، و يلا حرفلال   ةلمللإل،و لالمقرئلأبيلالفضلل  الالرحماللللل-لل2
ل هد(.454اباللأحمالباللح اللالرازيلالمت ف ل)

ل.،نوعلالقطوإل/ل شسخلل زعللالقرهإل   لس  ةلأحرفلل-ل3

للح اللضسو لالا الل تر.لال   ةلع،نزلةلالقرا اتل،ن ولا حرفل-ل4
لللل–لأحرفلحا ثل زعللالقرهإل   لس  ةل-لللقضسةلالقره سةلالك رىلل-ل5

للمحمالح اللج للللللل

ش  وإلللل/ا حرفلال   ةلعالقرا اتلع،ولأثسرلح ل ول،اللش  وتلل اكت للل–لل6
ل.ل،حمالىسمو سل

لدل  الهللا.ا حرفلال   ةلعأت للالقرا اتللمحمال،حم لل–ل7

للمحمالىبراهس ل، طف .لحا ثل زعللالقرهإل   لس  ةلأحرفل-ل8

حا ثل"ىإلالقرهإلأ زلل   لس  ةلأحرف"لعالردل   لالمشككساللل ن لللل–لل9
لىبراهس ل  الالرحس .ل

ل
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 منهج البحث
المن جلل بوستخاا ل ال حثل هذال فيل علاالستقرائيللقمتل التح س يلالنوقصل

آللا لالمت  قةلبقضويولال حثملث ل ح سللهذهلالمقولإلملحسثلقمتلبوستقرا لاعل
هذهلل فيل ال  امل ىل ل ل  ت لل ا  رىل اآللا ل عبسالل بسن ول عالمقول ةل اآللا ل

لالقضسةل.ل
لعقالقمتلبتت علالخط اتلاآل سةل:ل

قمتلبكتوبةلاآليوتلالقره سةلبولرس لال ثمو يل،علالتشكسللع زعلاآليوتلىل لللل–لل1
لس لهول.ل

لن  يةل،الل،ظو  ول،علذكرلحك لال  مو ل  س ولمللقمتلبتخريجلا حود ثلالل–لل2
بولقاا، لعإإلل لأجاللجأتلىل لالمحاثساللملفإإلل لأجالل ولحكمو ل للأباأل

لاجت اتلفيلالحك ل  س ول.ل
الجز لللل–لل4 ث ل مل الحا ثل لق ل ث ل مل عال ومل بولكتومل ا حود ثل بتخريجل قمتل

لعال فحةل.ل
اكتفستلبململعإذالكوإلفيللىذالكوإلالحا ثلفيلال خوليلع،   لأعلأحاهمولللل–لل5

ملللحا ثلالتيلقالتل   ل خريجمل،ن وغسرهمولذكرتل خريجمل،اللكتبلا
ال تةللمللبول حوحلللل، تاأ ل ال نةل كتبل الم وج للمللث ل الم نفوتللمللث ل ث ل

لعغسرهول.ل
عإإلل لأستطعل زع  ولىل لمللقمتلب زعلالن  صلىل لقوئ س ول،اللكت   لللل–لل6

لكتبل ق تل ن  ل.ل
ل،اللكتوملج  تملبسالل ن،تيل ن سصل.ىذال ق تل  وللل–ل7
بم نوهلأشرتلىلسملفيلال و،شلللل،اللاآللا لأعل  و لللىذال ق تل،اللكتومللأيو للل–لل8

لعباأ ملبك مةلا ظرل.ل
ذكرتلفيلال و،شلاس لالمرجعلعالمؤلفلملث لالجز لعال فحةلملع ركتلللل–لل10

لذكرل فوتسللالمرجعلىل له رلال حثل نالذكرلالمراجعل.ل
:لللل–لل11 ق تل عالجز للىذال المرجعل اس ل بذكرل ال و،شل فيل اكتفستل فنإل قولل

لعال فحةل.ل
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 هيكل البحث 
لع و مةلللوحثل، للع   ةق متلهذالال حثلىل ل،قا،ةل

ع،ن جملل ال حثل ا تسولل أس ومل فس ول الل الحا ثل فقال نوعلتل المقا،ةل أ،ول
لعهسك مل.ل

 وأما المباحث فهي كاآلتي : 
ل.لس  ةلأحرفللحود ثل زعللالقرهإل   أب ضل المبحث االول :
ل،ولي تفودل،اللهذهلا حود ثل. المبحث الثاني :
ل، ن لا حرفلال   ةل. المبحث الثالث :
  ادلهذهلا حرفل. المبحث الرابع :

 ا حرفلال   ةل.لالمرادل،الا تنفلال  مو لفيل المبحث الخامس :
لا حرفلال   ةل.للالمرادل،الالرأيلالراجحلفيل المبحث السادس :

ل، اللا حرفلال   ةل. ابع :المبحث الس
لبقو لا حرفلال   ةل.المبحث الثامن : 

  : التاسع  بسالللالمبحث  القرهإل   للال نقةل عالقرا اتللللأحرفللس  ة زعلل
ل.لالقره سةل

 وأما الخاتمة فقد تناولت فيها الحديث عن أهم نتائج البحث .
أبجايو ل ل  تمل عالمراجعل ل م ودلل بف رسل ال حثل ذ  تل  للاسللذاكرا لللث ل

ل.لداللالنشرلعلق لالط  ةلع وليخ ولالكتوملأعاللملث لالمؤلفلملث لالمحققلملث 
لف رسلالم ض  وتل.له را لث ل

 فللمولا تُللل  ا نيملعأإللللهذالال حثلللفيوهللالأسأللأإلأك إلقالعفقتلل
بإذ م الحقل ،الل عالقودلل  سمللفسمل ذلكل ل عل ُّ ى مل ،سزاإللمللللمل فيل يج  مل عأإل
ال   للللملعتلللأإلالحمالعللملال ولمسالللي رلد  اعهح نو يل   لالقسو،ةلملل

ل.لل   لسسا ول،حمالع   لهلملعتح ملعس  
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 حاديث نزول القرآن على سبعة أحرفعض أاملبحث االول : ب
 

اإل،و لل  -  1 لعاهل الخطومللللال خوليل،ول بالل سم تللل"لل:للقوللل الل مرل
للفوستم تلللمللحسوبللس للهللاللللفيهشو لباللحكس ليقرألس لبلالفرقوإلل

ملللفإذاله ليقرأل   لحرعفلكثسربلل ليقرئنس وللس للهللاللملللقرا  ملل
أسوعلهلل بردائمللللفيفكاتل ف   تمل فت  رتلحت لس  ل فق ت:للمللال نبل

ملللل؟لقول:لأقرأ س وللس للهللاللللسم تكل قرأللالتي،اللأقرأكلهذهلال  لبلل
كذبتل قرأتلللل فإإللس للهللاللملللفق ت:ل ،ول غسرل أقرأ س ول   ل مللقال
لس للهللاللللفو ط قتل ىل ل أق دهل يقرأللللى يفق ت:للمللللبمل هذال سم تل

مل:لألس مللفقولللس للهللاللمللس لبلالفرقوإل   لحرعفلل ل قرئنس ولل
:للفقولللس للهللاللمللسم تمليقرأللللالتياقرأليولهشو لفقرأل  سملالقرا بلل

فقولللمللللأقرأ يلالتيفقرأتلالقرا بللمللث لقول:لاقرأليول مرللللمللكذلكلأ زلتل
ىإلهذالالقرهإلأ زلل   لس  ةلأحرفلملل:لكذلكلأ زلتلللللس للهللا

ل.ل(1")لفوقرؤعال،ول س رل،نم
أإللس لللل–هللال ن موللللضيلل– اللابالل  وسلللال خوليل،وللعاهلاإل،و لللل-ل2

 
ال خولل1) القرهإلل–لليل(لتحسحل فضوئلل أحرفلللل–كتومل س  ةل القرهإل   ل أ زلل – بومل

ل.لل1909تدل4[لج4706حا ثللق ل]
ف لتحسحملل أيضو ل ال خولىل اإل،و ل أ رجمل الخ  ،وتلللل–عالحا ثل كن لللل–كتومل بومل

ف لب ضلل ]لل–الخ   لب ض  ل لق ل فضوئلل851تدلل2[لج2287حا ثل عكتومل مل
عكذالللل–القرهإلل كذال ال قربلعس لبل يق للس لبل أإل بأسو ل ل ل رل لق للل–بومل،الل حا ثل

بومل،ولجو للل–ملعكتوملاستتوبةلالمر ا اللعالم و ا اللعقتول  لل1923تدلل4[لج4754]
بوملق للهللالللل–ملعكتوملالت حسالل2541تدلل6[لج6537حا ثللق ل]للل–ف لالمتأعلساللل

ل.ل2744تدل6[لج7111حا ثللق ل]لل–،نملفوقرؤعال،ول س رلل-  ول -
بوملبسوإلأإلالقرهإلأ زللللل–كتوملتنبلالم وفرياللعق رهولللل–عاإل،و ل،   لف لتحسحملل

ل.ل560تدلل1[لج818حا ثللق ل]ل–   لس  ةلأحرفلعبسوإل، نوهل
لعأ رجملغسرهمو.ل
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ف  لأزللأستزياهللمللفراج تمللمللج ريلل   لحرفللللأقرأ يلللقول:ل"لللهللالل
ل.ل(1")لحت لا ت  لىل لس  ةلأحرف؛للعيزيا ي

ملالم جاللللفيكنتلللل:ل"لللقولللب لباللك بلللعاهلاإل،و ل،   ل اللأُل،ولللل-لل3
أ كر  ول  سمللمللفا لللجللي    قرا بل فقرألمللث لد لله رللللمللفقرأل

د  نولجمس و ل   للمللولال نبللنلف مولقضسمللقرا بلس ىلقرا بلتوح ملل
للس للل
عد لله رلفقرألس ىللمللفق ت:لىإلهذالقرألقرا بلأ كر  ول  سمللمللللهللالل
شأ  موللللللالن يفح الللمللفقرأاللللفأ،رهموللس للهللاللمللتوح مللقرا بلل
كنتلللل ف يللفيف قطلل ىذل عالل التكذ بل لأىللمللالجوه سةللللفي،الل ف مول

هللالل قالللللس لل ملففضتل رقو للمللللتاليلللفيضرمللللغشسني،ول
ب لألسلل:ليولأُلللليفقولللمللفرقو لللل-لل زلعجللل-عكأ مولأ ظرلىل لهللالل

فردلمللللأ،تيأإله إل   لل:للرددتلىلسمللىل لأإلاقرألالقرهإل   لحرفلف
مللللأ،تيأإله إل   لل:للفرددتلىلسمللمللأقرأهل   لحرفساللل:للىل لالثو سةلل

الثولثةلل ىل ل أحرفلل:للفردل س  ةل لدد ك ولمللاقرأهل   ل لدهل بكلل علكل
اغفرلل:للفق تللملل، ألةل  ألنس ولل اغفرلللل ،تيال   ل ملللل ،تيال   ل

ل.ل("2) حت لىبراهس لعأ رتلالثولثةللس  ل رغبلىل لالخ قلك   ل
 

ال خولىلل1) القرهإلللل–(لتحسحل فضوئلل أحرفلللل–كتومل القرهإل   لس  ةل أ زلل -بومل
ل.ل1909تدل4[لج4705]لحا ثللق 

تحسحملل ف ل أيضو ل ال خولىل اإل،و ل أ رجمل الخ قلللل–عالحا ثل با ل ذكرلللل–كتومل بوبول
ل.ل177تدل3[لج3047حا ثللق ل]ل–المنئكةل

بوملبسوإلأإلالقرهإل   لللل–كتوملتنبلالم وفرياللعق رهولللل–عاإل،و ل،   لف لتحسحملل
ل.لل561تدللل1[لجل819حا ثللق ل]ل-س  ةلأحرفلعبسوإل، نوه

لأ رجملغسرهمو.علل
بوملبسوإلأإلالقرهإل   لس  ةلللل–كتوملتنبلالم وفرياللعق رهولللل–(لتحسحل،   لل2)

ل.لل561تدللل1[لجل820حا ثللق ل]ل–أحرفلعبسوإل، نوهل
لعالحا ثلأ رجملغسره.ل
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كوإل ناللللللالن يلأإلللل:ل"للللب لباللك بللعاهلاإل،و ل،   ل اللأُللل،وللل-لل4
:لىإلللفقولملللل-لل  سملال ن لل-:لفأ وهلج ريلللللقولمللغفولللللبنيأضوبلل

:لأسأللهللال، وفو مللللفقولمللقرألأ،تكلالقرهإل   لحرفللهللاليأ،ركلأإل ُل
ذلكللللأ،تيعإإللمللع،غفر ملل امللالل طسقل أ وهل فقول:لىإلهللاللملللثو سةللث ل

أإل ُل القرهإل   لحرفساللليأ،ركل أ،تكل ، وفو مللللفقولمللقرأل أسأللهللال :ل
:لىإلهللالللفقولمللث لجو هلالثولثةللمللالل طسقلذلكللللأ،تيعإإللمللع،غفر ملل

أإل ُل أحرفلليأ،ركل ثنثةل القرهإل   ل أ،تكل هللاللللفقوللمللقرأل أسألل :ل
:لللفقوللملل لجو هلالراب ةللثلمللالل طسقلذلكللللأ،تيلعإإللملل، وفو ملع،غفر ملل
أإل ُل يأ،ركل أحرفللىإلهللال القرهإل   لس  ةل أ،تكل فأيمولحرفلمللقرأل
ل.لل(1")للقرؤعال  سملفقالأتوب ا

ل:ل"للقولللأإللس للهللالللل،وللعاهلاإل،و لاباللح وإل اللأب لهريربلللل-لل5
أحرفلل س  ةل القرهإل   ل ثنثو للللفيعالمرا للمللأ زلل كفرل ،وللمللالقرهإل

"لقوللأب لل ولمملىل فردعهللملع،ولج  ت ل،نململ م  البملفأمل رفت ل،نمل
ق لمللللحو   ،نملل"لل:لللل:ل بملل مفأ ملل،ول رفت ل فسململل ال أضمرل

:للللعق لمملل م  البمول رفت ل،اللالكتومل،ولاستط ت للال رياللمللاالستطو ةلل
ملفسملالزجرل اللضالهذالا ،رللملل ولممللللىل ع،ولج  ت ل،نملفردعهلل"لل

ل.لل(2لي   ل")عه لأإلاللي أل ال،اللال
 

بوملبسوإلأإلالقرهإل   لس  ةلأحرفللل-وللكتوملتنبلالم وفرياللعق رهلل–(لتحسحل،   لل1)
ل.ل562تدلل1[لج821حا ثللق ل]ل–عبسوإل، نوهل

لعالحا ثلأ رجملغسره.لل
ل.ل275تدلل1[لج74حا ثللق ل]ل–كتوملال   لل–(لتحسحلاباللح وإل2)

لل–المرا لف لالقرهإلللل–كتوملفضوئللالقرهإلللل–عالحا ثلأ رجملاإل،و لالن وئ لف لال ناللالك رىلل
ثلحا لل-ل، نالأب لهريربلل–عاإل،و لأحمالف ل، ناهللل.لل76تدلل2[لج1478حا ثللق ل]

[ ال مةلل300تدلللل2[لج7967لق ل بالل الحرثل بالل ج  ل أب ل عحا ثل لق لللل-للمل حا ثل
[ل17853حا ثللق ل]لل-للملعحا ثل مرعلباللال وصل اللالن  لل169تدلللل4[لج17577]
[ل6016حا ثللق ل]لل-لل، نالأب لهريربلللل-لل.لعاإل،و لأب لي   لف ل، ناه204تدلللل4ج
لعالحا ثلىسنودهلتحسحل.ل.ل410تدلللل10ج
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لس للهللالللللقيللل:ل"لللقولللك بلللليلبالللب،وللعاهلاإل،و لاباللح وإل اللأُللللل-لل6
هللاللمللج ريللللل لس لل لمل أ،سسالللللى يل:للللفقولل أ،ةل ىل ل لمللب ثتل

قول:ل،ره لف سقرؤاللمللللالفو يلعالشسخللمللعال ج زللمللعالجوليةللمللالغن لل:للفس  لل
ل.ل(1"ل)للالقرهإل   لس  ةلأحرف

:لقولللس لللللقوللل ب لباللك بل،و لاباللح وإلأيضو ل اللأُل،وللعاهلاإلللللل-لل7
"للهللالل قوللللل:ل أحرفمل س  ةل القرهإل   ل لاه يمللللىسحوقأ زلل :للبالل
ل(.2ع الهذالالحا ثل،اللا حود ثلالمت ا رب)لملعلملش اهالكثسربلمللك وبقم

 
لل.ل14تدلللللل3[لج739حا ثللق ل]لل–بوملقرا بلالقرهإلللل–كتوملالرقوئقلللل–حلاباللح وإلل(لتحسل1)

التر،ذ اإل،و ل القرا اتل الللس للهللالللل–ف لسننملللليعالحا ثلأ رجمل بومل،وللل-للكتومل
ملعقول:لهذالحا ثلل194تدلللل5[لج2944حا ثللق ل]لل–جو لأ زللالقرهإل   لس  ةلأحرفلل

لأب لباللك ب.لح اللتحسحلعقاللعىل،الل سرلعجمل الل
حا ثلأب لالمنذللأب لباللك بلللل–لض لهللال ن  لللل–، نالال  ريساللللل-عاإل،و لأحمالف ل، ناه

حا ثلزلباللج سشل اللأب لباللك بلل-لل.132تدللل5[لج21242حا ثللق ل]-ل
ل.73تدلل1[لج543حا ثللق ل]ل-لأحود ثلأب لباللك بلل–عاإل،و لالطسول  لف ل، ناهل

ل.ل17تدللل3[لج742حا ثللق ل]ل-بوملقرا بلالقرهإل–كتوملالرقوئقل-ح وإ(لتحسحلابالل2)
تدلللل1[لج75حا ثللق ل]لل–للكتوملال   لل-للعالحا ثلأ رجملاإل،و لاباللح وإلأيضو لف لتحسحم

ل3[لج743حا ثللق ل]لل-للبوملقرا بلالقرهإلل-لل اللأب لهريربلللل–ملعكتوملالرقوئقلل276
ل.ل18تدل

ل2[لج9676حا ثللق ل]لل-لل، نالأب لهريربلللل-للأب لهريربللعاإل،و لأحمالف ل، ناهل الللل
حا ثلللل-للع،اللحا ثلسمربلباللجنامل اللالن  لللل-للملع اللسمربلباللجناملللل440تد
ال  ريساللل216تدلل5[لج20191لق ل] باللك بلل-ملع، نال أب ل المنذلل أب ل لل-للحا ثل

باللتردل اللل س سموإل ]لل-للباللك بلليبلأحا ثل لق ل ملللل125تدلللل5[لج21191حا ثل
تدلللل5[لج23374حا ثللق ل]لل-للالسموإل اللالن  للللحا ثلحذيفةلبال-لل اللحذيفةللعل

حا ثللق للل–لض لهللال ن ولللل–حا ثلأ لأ  ملللل–لض لهللال ن ولللل–ملع اللأ لأ  ملل391
ل.ل462تدلل6[لج27664ملعحا ثللق ل]433تدلل6[لج27483]

القرهإللل-وئللالقرهإللعاإل،و لاباللأب لشس ةلف ل، نفةل اللأ لأ  ملدللض لهللال ن ولكتوملفض
ل.ل137تدلل6[لج30117حا ثللق ل]ل–   لك لحرفل زلل

حا ثللق للل–، نال  الهللالبالل،   دلل-للعاإل،و لأب لي   لف ل، ناهل الل  الهللالبالل،   دل
ل.لل278تدلل9[لج5403]

لض لهللال ن ولللل-دلأحود ثلأ لأ  مللللعاإل،و لالحمساىلف ل، ناهل اللأ لأ  ملدللض لهللال ن و
= 
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لس للهللاللللأقرأ يلل:ل"لقولللباللك بللليب اللأُلللالن وئيل،وللعاهلاإل،و لللللل-لل8
أ وللمللس لبلللل جولسللللفيلف سنول يقرؤهوللمللالم جال مللىذلسم تللجن ل

فقول:للس للهللاللمللفق تللم:ل،الل  مكلهذهلال  لب؟للمللللقرا  ييخولفلل
لس للهللالللل أ يحت لللل فولقنيفق ت:لالللمللللليوللللفق تلمللفأ ستمللملللل:

فقولللس للمللل  متنيللالتيال  لبللللفيللقرا  يلس للهللالىإلهذال ولفلل
ث لقولللملل:لأح نتلللس للهللاللللليفقولللمللفقرأ  ولللليلبأُل:لأقرأليوللهللالل
ث للملل:لأح نتللفقولللمللس للهللاللمللللقرا  يفخولفللملل:لاقرأللللل رجل
أُللس للهللاللللليقوللل يول أحرفلللليب:ل القرهإل   لس  ةل أ زلل ملى مل

الرحمالللك  اللشوفلكوف أب ل  ال :ل، قللبالل  سالهللاللسسلللل"لقولل
ل.ل(1)"للبذلكلالق ىل

 
= 

ل.ل163تدلل1[لج340حا ثللق ل]ل–
عاإل،و لاسحوقللاه يةلف ل، ناهل اللأ لأ  ملدللض لهللال ن ولدل،ول رعىل اللأ لأ  ملدلحا ثلل

ل.لل193تدلل5[لج2321لق ل]
[ل940حا ثللق ل]لل–جو،عل،ولجو لف لالقرهإلللل–كتوملاالفتتوحلللل–(لسناللالن وئ ل)المجت  (لل1)

الن وئ لل153تدلللل2ج اإل،و ل أ رجمل الكتومللللعالحا ثل )المجت  (ل فسل سننمل ف ل أيضو ل
ل.لل1543تدلل2[لج941حا ثللق ل]ل–ال وملعل

الك رىلل افتتوحلال نبلللل–عف لال نالل [ل2012حا ثللق ل]لل-جو،عل،ولجو لف لالقرهإلللل–كتومل
ل.ل326تدل1ج

ل.ل6تدلل2[لج1044حا ثللق ل]ل–عاإل،و لالط را  لف لالم ج لاالعسطل
مل اللاإل،و لأحمالباللحن ل:لتولحلملع نملأيضو :لثقةلمللللهللاعلجولملثقوتل،و اال، قللبالل  سالل

عذكرهل مل أيضو :لض سفل ع نمل مل ثقةل أيضو :ل ع نمل بأسمل بمل لسسل ، سال:ل ابالل اإل،و ل ع الل
عقوللل مل التركل فس تحقل يفحشل طؤهل عل ل يخطئل كوإل عقول:ل الثقوتل ف ل ح وإل ابالل اإل،و ل

ملعقوللاإل،و لالن وئ ملف لالكن :للللاإل،و لابالل اى:لح اللالحا ثلل لأجالف لحا ثمل،نكرا ل
تولحمللعىللملا ئمة:ل،   ملعأب لداعدملعالن وئ لملا ظرل  ذ بلالكموللف لأسمو لالرجوللل

 ملع  ذ بلالت ذ بلل حوفظلباللحجرلللل274تدلللل28[لج6092 رجمةللق ل]– ل حوفظلالمزىلل

–[ ل حوفظلباللحجرلأيضو للل210تدلللل10[لج429 رجمةللق ل الت ذ بل  رجمةلللل-للملع قريبل
[لل1313 رجمةللق ل]لل-ملعالجرحلعالت ا لللإل،و لاباللأب لحو  لللل540تدلللل1[لج6797لق ل]
ملعالكو،للف لل491تدلل7[لج11119 رجمةللق ل]لل-ملعالثقوتللإل،و لاباللح وإلل286تدلل8ج

= 
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أُلللالن وئيوللعاهلاإل،و لل،لللل-لل9 "للقولللباللك بلللليلب الل للفيل،ولحوكلللل:ل
أس متللللتاليل أ ملل،نذل أيةلللليىالل غسرللمللقرأتل لجلل   ل فقرأهول
للللالن يللأقرأ ي:للللفق تلمللهكذالللل:لأقرا س وللس للهللاللللفقولمللللقرا  ي
عكذاللللأقرأ نيل:للللفق تلمللللفأ سنوللس للهللاللمللهكذالل كذال فقوللمللهيةل

هللا الرجلملل  لل:ل لللللس لل عكذاللللأقرأ ني:للللفقولل كذال فقولللمللهيةل
ىإلج ريللع،سكوئسلللللفقولللس للهللاللملل:ل   لللللس للهللالل لل-:ل

ال ن  ج ريلللمللللأ سو يللل-لل  س مول عق اللملللليمسنيفق ال الللمللف مال
:لللفقولل،سكوئسلملل:لأقرأل   لحرفللللفقوللج ريلمللللشمولي،سكوئسلل الل
فزاد يللزد ي:للللفق تلمللاستزدهلل ج ريلمللللمل القرهإل   للللفقولل اقرأل :ل
اقرألل:للفقوللج ريلللمللللزد ي:للللفق تلملل:لاستزدهللللفقولل،سكوئسلمللحرفساللل

:للللفقولل،سكوئسلمللحت لب غلس  ةلأحرفللمللالقرهإل   لثنثةلأحرفلل
ل.ل(1")لكوفل:لاقرألالقرهإل   لس  ةلأحرفلك  ولشوفللفقولملاستزدهل

 
= 

ملع  سملفسك إلاإلسنودلل452تدلل6[لج1934 رجمةللق ل]لل-ض فو لالرجولللإل،و لابالل اىلل
ل.لح نو ل

[لل8986حا ثللق ل]لل–   لك ل زللالقرهإلللل–كتوملفضوئللالقرهإلللل-الك رىللل(لال نال1)
ل.لل5تدلل5ج

جو،علللل–كتوملافتتوحلال نبلللل–عالحا ثلأ رجملاإل،و لالن وئ لأيضو لف لال ناللالك رىلل
ل.لل327تدللل1[لج1013حا ثللق ل]لل-،ولجو لف لالقرهإ

حا ثلأب لالمنذللأب للل-لللض لهللال ن  لل–، نالال  ريساللللل–عاإل،و لأحمالف ل، ناهلل
لل–لض لهللال  ول ل نملللل–حا ثلأ سلبالل،ولكل اللأب لباللك بلللل-للباللك بلل
ل.لل122تدلل5[لج21170حا ثللق ل]

[لل737حا ثللق ل]للل-بوملقرا بلالقرهإلل–كتوملالرقوئقلللل–عاإل،و لاباللح وإلف لتحسحملل
ل.لل12م11تدل3ج

القرا بل   ل،ول زلل،الللللبوملعج ملل–كتوملالحسضلللل-عاإل،و لال س ق لف لسننملالك رىل
ل.لل284تدللل2[لجل3802حا ثللق ل]لل–ا حرفلال   ةلدعإلغسرهالل،اللال غوتل

ف ل، ناهلل باللحمسال باللك بلللل–عاإل،و ل  ال أب ل ]-للحا ثل لق ل للللل1[لج164حا ثل
= 
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قولللللأإل ثموإللللب غنيل"لل:لل الل  فلقولللي،وللعاهلاإل،و لال سثمللل-لل10
:لأ زللالقرهإل   لللليق لللللالن يذكرلهللاللجن لسمعلل   لالمن ر:لأُل

مللحت لل ليح  الل؛للفقو، اللمللس  ةلأحرفلك  اللشوفلكوفلىاللقو لل
  ولسم تللس لللملل:لعأ ولأش ال، ك للللث لقولل ثموإمللفش اعالبذلكلل

ل.لل(1")ليق للذلكللهللال

 
= 

ل.ل85تدل
التف سرلللل–لل(لزعائالال سثم ل   ل، نالالحولث1) بوملأ زللالقرهإل   لس  ةلللل–كتومل

ملعقال زاهلالشسخلالزلقو  لىل لأب لي   لل734تدلللل2[لج727]لللحا ثللق لل–أحرفلل
ج القرهإل ف ل    ل ال رفوإل ،نوهلل ا ظرل مل فسمل أقفل  سمل عل ل ، ناهمل تدلللل1ف ل

ل.ل139
لشسئو .لل عالحا ثلىسنودهل،نقطعل؛ل إل  فو لل لي معل،الل ثموإ



 

 م2014الرابعة عشرة السنة الثاني  ــ اجمللد الثالث  ــ  العدد  ــجامعة كفر الشيخ  ـــ جملة كلية الرتبية

 

 ن هذه األحاديثما يستفاد ماملبحث الثاني : 
 

صلى   -أن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف ثابت عن النبي    -   1
مللل-لضيلهللال ن  لللل-لعاهلجمعلغفسرل،اللال حوبةلللل-هللال  سملعس  لل

عأ ملالل،جوللل شكلفيلذلكلملبللىإلب ضلال  مو لقال الهذالالحا ثلل
المت ا ربلل ا حود ثل الحا ثلملل،الل فيل لاه يةل بالل ىسحوقل حك ل للكمول

 .ال وبعل
ى موله لالتخفسفل   لهذهلل؛للأإلس بل زعللالقرهإل   لس  ةلأحرفلللل-لل2

ل.لا ،ةلالمحمايةل
ه لالذيلط بلهذالالتخفسفلابتاا لل-ت  لهللال  سملعس  للل-أإلالن يللل-ل3

ل.لقرئلأ،تمل   لحرفلعاحالأعلب ا،ولأعحيلىلسملأإليُل
لض اإللل-ال حوبةللقالأقرألالقرهإلللل-ت  لهللال  سملعس  لللل-أإلالن يلللل-لل4

فأقرألب ض  لبحرفللملل   ل،قتض لهذهلا حرفلال   ةلللل-هللال  س  لل
ل.عب ض  لبأحرفلأ رىل

حرفلأدىلىل للأأإل ا ل   لب ضلال حوبةلبنزعللالقرهإل   لس  ةلللل-لل5
كوإل،اللالممكاللأإل ؤديلللمللحاعثل زاعلع نفلفيلقرا بلالقرهإلالكري 

لللللبسالللل–ت  لهللال  سملعس  لللل- يللل اللعج دلالنللمللىل لعق علفتنةلبسن  
ل.أظ ره ل

ت  لهللالللل-أإلال حوبةلالمخت فساللفيلقرا بلالقرهإللج  الىل لالن يلللل-لل6
لل-ت  لهللال  سملعس  لللل-ف  ملالن يللملللسحك لبسن  لللل-  سملعس  لل

ك  ولل أحرفللمللقرا ا   ل س  ةل القرهإل   ل بنزعلل أ  ره ل حت ل؛للث ل
ل.حةل وزلةل،الل نالالم ل ل زلعجلليطمئن الىل لأإلقرا ا   لتحس

الن يلللل-لل7 لأىل ال حوبةل نا،ول ب ضل عس  لللل-أإل هللال  سمل لل-ت  ل
المخت فساللل ،الل كلل قرا بل القرهإل   لللل-ي  مل بنزعلل ي   ل أإل ق لل

اللل-س  ةلأحرفلل كو  الحا ثيل  ال؛للللشكعقعلفيل ف ملشئل،الل ىذل
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ال سوعسلللللكاللهذال،الل  عمللكمولي  للذلكلالحا ثلالثولثللمللبإسن لل
اإل  وإلل فيل فسل الشسطوإل هللال ن وللمللالتيل  قس ول كمولمللعالتيل فول

ل.ل(ل1حاثلبذلكلالم    لت  لهللال  سملعس  ل)ل
الن يلللل-لل8 بم ولجتملللل-ت  لهللال  سملعس  لللل-أإل حسنموللأىلذلكلسولعل

عأ  رهلبنزعللالقرهإللمللبأإلضرملبساهلفيلتاللذلكلال حوبيللمللللف لا ل
 سالل ط لبلهذالا ،رل نال،الليج لل زعللعهذال لملل   لس  ةلأحرفلل

للالقرهإل   لس  ةلأحرفل.
أإلاال تنفلال الدلعفقل زعللالقرهإل   لس  ةلأحرفلا تنفل ن عللللل-9

عهذالمللللبتحريممفنل أ يلقرا بلبتح سللشئلع أ يلا  رىللمللالل ضودلل
"لللق لللعفقو ل َ لمل  ول ل َول ٱلُۡقۡرَءاَنَۚ  َيَتَدبَُّروَن  فَََل 

َ
ِ  أ ٱَّللَّ َغۡۡيِ  ِعنِد  ِمۡن  ََكَن   ۡو 

َٰف   ل.لل(ل82"ل)لالن و ل:للاا َكثِۡي  لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِل
أإل زعللالقرهإل   لس  ةلأحرفل وصلبملعب ذهلا ،ةلالمحمايةلللل-لل10

ل.لدعإل،ول قا،مل،اللكتبلعأ، ل
 

ُ َنۡفًسا إَِلَّ   ََل يَُكل ُِف "لأق البذلكلق للهللال  ول لل(1)  ُوۡسَعَهاَۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما  ٱَّللَّ
:لل"للللٱۡكتََسَبۡت   ال قربل ا ظرلتحسحل،   للللل286)ل ل فيلس بل زعل ول ع،وللعيل ل (ل

بوملبسوإلق لمل  ول ل"لعإإل  اعال،ولفيلأ ف ك لأعل خف هل"ل)لال قربلللل–كتوملاإليموإلل
لع،ولب اهول.للل199تدللل1(لجل125حا ثللق لل)لل-(للل284:ل
ت  لهللال  سملعس  لأ ملقولل:ل"ىإلهللال جوعزلليل اللللل–عاهلأب لهريربل اللالن يللع،وللل

أ،تيل،ولعس ستلبملتاعلهول،ولل ل  مللأعل ك  ل"لعفيللعايةلأ رىل"لىإلهللال جوعزلل
كتوملللل– اللأ،تيل،ولحاثتلبملأ ف  ول،ولل ل  مللأعل تك  ل"لا ظرلتحسحلال خوليلل

(لللل2391حا ثللق ل)لللل– توقةلعالطنقلع ح هللبوملالخطألعالن سوإلفيلاللل–ال تقلل
بوملىذالقوللال،رأ ملعه ل،كرهلهذهلأ تيلفنلللل–ملعكتوملالطنقلللل894تدلللل2جلل

لل–ملعكتوملا يموإلعالنذعللللل2020تدلللل5(لجلللل4968حا ثللق لل)لللل–شئل  سملل
ملعتحسحلللل2454تدللل6(لجل6287حا ثللق ل)لل–بوملىذالحنثل وسسولفيلا يموإلل

اإل كتومل ل لللل–يموإلل،   ل ىذال بولق بل عالخ اطرل النفسل حا ثل بومل جوعزلهللال الل
ل.للل116تدللل1(لجلل127حا ثللق ل)لل–  تقرل
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،ول  سالل، ن لا حرفلللل-ت  لهللال  سملعس  لللل-ل ل ردل اللالن يلللل-لل11
عإ مولغويةل،ول الل  سملا حود ثلأ  ولس بلال تنفلقرا بللللمال   ةلل

ف ذلكل؛للعهذالى،ول الل   لعض حل، نوهول نالال حوبةللمللالقرهإلالكري لل
الن يلل عس  لللل-ل ل  سن ول أحالملللل-ت  لهللال  سمل أيضول الل عل ل ردل

أ ملسألل ن ولل ب  ممللملل،ن  ل أ  ول،مولاستأثرلهللال  ول ل عالراجحللمللأعل
غسرللللبشي  إلالثو يلي ت ز لأإل ر صلهللال  ول لل م  مساللل؛للا عللل

لل-عهذال،حوللكمولأ ملل لكوإلا ،رلكذلكللنقلل اللالن يللملل،    لل  لل
أعلىجوبةلل ؤالل،اللأحالملل،وليفسالذلكلابتاا لللل-ت  لهللال  سملعس  لل
لال حوبةل الل، نوهول.ل

مللالقرهإلكفرللللبساللأإلالمرا لفيلل-ت  لهللال  سملعس  لللل-أإلالن يلللل-لل12
بمول رفلل ي ملل الم   لأإل ال اجبل   ل ىل للمللعأإل عأإل ردل،ولج لل

ل ولمملكمول  ساللذلكلالحا ثلالخو،سل.
بأ،تملعط  مل،اللالم ل ل زلللل-ت  لهللال  سملعس  لللل-لفقلالن يلللل-لل13

لََقۡد  عتاقلهللال  ول لىذليق لل:ل"للمللعجللالتخفسفل ن ولب ذهلالر  ةلل
رَُسول   َعزِيز    َجآَءُكۡم  نُفِسُكۡم 

َ
أ ِۡن  َعلَۡيُكم  م  َحرِيص   َعنِتُّۡم  َما  َعلَۡيهِ   

ل(ل.لل128"ل)لالت بةل:لل رَِّحيم  بِٱلُۡمۡؤِمننَِي رَُءوف  
ال ولغل   لتسو ةلكتوملهللالللل-لض اإلهللال  س  للل-حرصلال حوبةلللل-ل14

فسملل أيل طأل عق عل ،الل ح  للع  وملل  ول ل بكلل ا ،رل هذال ،عل ل،   ل
ل.لعق بل
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 معنى األحرف السبعةبحث الثالث : امل
 

 : والثاني سبعة ، األول أحرف : يتكون هذا المصطلح من جزئين 
للالحاُّل:للللالحرف:للللحرفيق للاباللفولسل:ل"للمللأ،ولا عللفجمعلحرفلل

لل   لللأ،ره للل،اللله ل:لللليقولللمللال جمُل:للللعالحرفُللل.للحاهللال سفِللللحرفلليقولللل.
 :ل}لل-للثنوؤهللجللل-للق لمللذلكعكللمللعاحابللطريقة(لل   :ل)للأيللمللعاحالللحرف

ٱنلَّاِس   َحۡرف   َوِمَن   َٰ َ لََعَ َيۡعُبُد ٱَّللَّ للملللعجم للل   :للللأي(لللل11)لالحجل:لل{للللَمن 
للفإذالللمللعالضرا للال را لل نال[للثنوؤهللجل]للهللاللطو ةلل  سملليجبلللال  اللل إ
للأاللللملللحرفلل   للهللالل  اللل،مالللفذاكللالضرا لل نالللع  وهُلللال را لل نالللأطو مل
ِإَوۡن  }لل:للقولللأ ملل رىل بِهِۦۖ  نَّ 

َ
ٱۡطَمأ َخۡۡي   َصابَُهۥ 

َ
أ َٰ  فَإِۡن  لََعَ ٱنَقلََب  فِۡتَنة   َصاَبۡتُه 

َ
أ

للال سفللبحرفللش  تلللالضو،ربلللالنوقة:للللعالحرفُللل.ل(لللل11)لالحجل:لل{للللوَۡجِههِۦ
ل(ل.ل1"ل)لجو  مل:للأيلملج للحرفلكأ  ولضخمة:للق  لقول[لع]ل.

(للالحرف)لع.لللعحاهلعشفسرهلطرفملشي لكل(لحرف)الرازيل:ل"لعيق للل
ٱنلَّاِس    }:لللل  ول للعق لم.للللالت جي(للحرعف)للعاحال َٰ  َوِمَن  لََعَ  َ ٱَّللَّ َيۡعُبُد  َمن 

للال را للل   لي  اهللأإللعه .للللعاحالللعجمللل   :للللقول الل(لل11:لللالحج)لللللل{َحۡرف   
ل.ل(لل2ل)لالضرا لدعإل

"لل :ل ،نظ لل ابالل للعاحالل، رعف:للللال جو للحرعفلل،الللالحرفعيق لل
للاالس لل ربطلل   وللالرابطةللل  م للالتيلللا دابل:للللعالحرفلل.للالت جيللحرعف
للالطرفل:للللا تلللفيللعالحرفللع ح هموللع   للك الللبولف لللعالف لللبوالس 

 
للل.ل226تدللل1جلل-بوملالحو لعالرا لع،ول ث ث مولل–كتوملالحو لل–(ل،جمللال غةل1)
ل.لل70تدللل1جلل-حلللفلل-(ل،ختوللال حوحل،ودبللل2)ل
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.للللشقوه:للللالرأسللعحرفولل.للال جو للحرعفلل،الللالحرفللسميللعبمللمللعالجو بل
للعالحرفلل.لللعحرفةللعحرعفللأحرفللعالجمعللمللجو   مو:للللعالج لللال فسنةللعحرف
للال سفلللبحرفللش  تلللمللا سفولللأ ضت وللالتيللالموضسةللس ةالنجل:للللاإلبللل،ال
لبحرفللش  تلللمللال   ةللالضو،ربللهيل:للللعقسلللمللعدقت وللع جوئ ولل،ضوئ وللفي
لل،اللللحرفلل   للعفنإ.لللل وحستم:للللالشي للعحرفللعتنبت وللشا  وللفيللالج ل
لعإاللليحبللل،ولل وحسةلل،اللللأىللفإإللمللعيت قعلل نتظرللكأ ملل،نملل وحسةللأيللأ،ره
ل.(لل1)لللللوغسرهلىل ل،ول

"لل :ل هبوديل الفسرعزل للعشفسرهلللملللطرفم:للللشي لللكللل،الللالحرفللعيق لل
لطلللس ىللللمللل ظسرللعاللللمللك نبل:للللجللمللالمحادلللأ نهل:للللالج لللع،الللمللعحاه
للأعللمللالم زعلةللأعللملللالضو،ربللعالنوقةللمللالت جيللحرعفللععاحالللمللعط ل
للجو للل،و:للللالنحوبللع نالللمللس س للب ندلللس دلللعهلا للملللالمو للع، سلللمللال ظسمة
:للللحرفللعلستوقلل.للفوساللالحاعدللل،اللللس اهلللع،وللملللف لللعالللبوس لللسسللللم ن 
ل.لبو   ول

َٰ َحۡرف   َوِمَن ٱنلَّاِس    } َ لََعَ للعجمل:للللأيللملل(لللل11)لالحجل:للل{للَمن َيۡعُبُد ٱَّللَّ
للغسرللل   للأعللمللشكلل   للأعللمللالضرا للالللال را لل   للي  اهللأإللعه للمللعاحال

لل   لللالقرهإلل زل"علل.للل،تمكنوللالا الللفيلل ا لللال:للللأيللمللأ،رهلل   للطمأ سنة
للفيللليك إلللأإلل، نوهللعلسسللمللال رمللللغوتللل،اللللغوتلللس ع:لللل"أحرفللس  ة
للعلكاللللملللأكثرللأعللل شربللأعلللس  ةلل   لللجو لللعإإللملللأعجمللس  ةللال احالللالحرف
ل.(لل2)للالقرهإلفيل،تفرقةللال  علال غوتللهذه:للالم ن 

 
ل.لل42ملل41تدللل9جلل- م ةلف للالحو لالمل–فلل–(لل وإلال رملل1)ل
ل.لل799تدلل1جللل-ف للالحو للل-بوملالفو لل-(لالقو، سلالمحسطلل2)ل
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 الحرف هي : مما سبق يتضح أن المعاني التي يدور حولها
ق لمل  ول لللل–لل1 ع،نمل ٱنلَّاِس    }ال جمل َحۡرف   َوِمَن   َٰ لََعَ  َ ٱَّللَّ َيۡعُبُد  لللللللللل{لللَمن 

ل.ل(لل11)لالحجل:ل
لطرفلالشئلعحاهل.ل–ل2
لالحرفل،اللحرعفلال جو .ل–ل3

عالم ن لا علله لالذيل ت افقل،علالم ن لاالتطنحيل نال،الل رىلل
لج هل،اللعج هلالخنف.أإلالمرادلبو حرفلال   ةلس  ةلعل

ف  لال ادلالم رعفللعه لس  ةللمللأ،ولالجز لالثو يل،اللهذالالم ط حلل
عالثمو سةلل ال تةل بسالل لجولللمللال اقعل س  ةل فسقولل المذكرل ،عل مللعه ل ؤ ثل

ل(ل.لل1لل)لعيذكرل،علالمؤ ثلفسقوللس عل   ب
"لل :ل ََٰثة   قولل  ول ل ثََل ُ َسَيُقولُوَن  َويَُقول ََكُۡبُهۡم  ابُِعُهۡم  ََخَۡسة  رَّ َسادُِسُهۡم  وَن   

َسۡبَعة  ََكُۡبُهۡم   َويَُقولُوَن  بِٱلَۡغۡيِب   َۢا  َوثَاِمُنهُ رَۡجَ ا    مَّ تِِهم  بِعِدَّ ۡعلَُم 
َ
أ  ٓ ِ ّب  رَّ قُل  ََكُۡبُهۡمَۚ  ۡم 

ِۡنهُ َظَِٰهر     آء  إَِلَّ ِمرَ    فَََل ُتَمارِ فِيِهۡم  قَلِيل     َيۡعلَُمُهۡم إَِلَّ  َحد  ا َوََل تَۡسَتۡفِت فِيِهم م 
َ
ل"لاۡم أ

ل.(لل22)لالك فل:ل
"للل :ل أيضول َٰب  عيق لل بَۡو

َ
أ َسۡبَعُة  بَاب    لََها   ِ

ۡقُسوم    ل ُِك  مَّ ُجۡزء   ِۡنُهۡم  ل"للللم 
ل(للل44)لالحجرل:ل
َرىَٰ َسۡبَع َبَقَرَٰت  عيق للأيضول:ل"لل

َ
ٓ أ ُكلُُهنَّ  ِسَمان   َوقَاَل ٱلَۡملُِك إِّن ِ

ۡ
َسۡبع   يَأ

ُسۢنُبَلٍَٰت  ِعَجاف   وََسۡبَع  يَابَِسَٰت     ُخۡض    َخَر 
ُ
َها  َوأ يُّ

َ
َٰٓأ يَ إِن    رُۡءَيََٰي  ِِف  ۡفُتوِِن 

َ
أ  

ُ
ٱلَۡمََل

ونَ  ل(ل.لل43"ل)ل  سفل:للُكنُتۡم لِلرُّۡءيَا َتۡعُُبُ
اآلحودلل فيل ل م ولغةل ي ت ملل س  ةل ي ت ملللمللعلفظل س   إل عكذال

 
ل.لل222ا ظرلالمفرداتلل راغبلا تف و يلتدل( 1 )
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ل.لعس  موئةلي ت مللل م ولغةلفيلالمئوتلملل م ولغةلفيلال شراتل
" َحبٍَّة  للقولل  ول ل َكَمَثِل   ِ ٱَّللَّ َسبِيِل  ِِف  َٰلَُهۡم  ۡمَو

َ
أ يُنفُِقوَن  ِيَن  ٱَّلَّ َثُل   مَّ

ۢنَبَتۡت 
َ
ِ ُسۢنُبلَة    أ

ِاْئَُة َحبَّة ٖۗ َوٱ َسۡبَع َسَنابَِل ِِف ُك  ُ َوَِٰسع    م  َۚ َوٱَّللَّ ُ يَُضَٰعُِف لَِمن يََشآُء َّللَّ
ل(ل.ل261"ل)لال قربل:للَعلِيم  
َسۡبعنَِي  ٱۡسَتۡغفِ عقوللأيضول:ل"للل لَُهۡم  تَۡسَتۡغفِۡر  لَُهۡم إِن  تَۡسَتۡغفِۡر  ۡو ََل 

َ
أ لَُهۡم  ۡر 

ة   ِ َورَُسوِِلۦِ    َمرَّ نَُّهۡم َكَفُرواْ بِٱَّللَّ
َ
َٰلَِك بِأ ُ لَُهۡمَۚ َذ ُ ََل َيۡهِدي ٱلَۡقوَۡم   فَلَن َيۡغفَِر ٱَّللَّ َوٱَّللَّ

ل(ل.لل80"لل)لالت بةل:للٱلَۡفَِٰسقنِيَ 
لل الخاليل س سال أبيل لس للهللالت  لهللالللل–ضيلهللال نمللع الل أإل

  سملعس  لقولل:ل"لىذالأس  لال  الفح اللىسن،مليكفرلهللال نملكللسسئةلكوإلل
زلف ولعكوإلب الذلكلالق وصلملالح نةلب شرلأ،ثول ولىل لس  موئةلض فلل

ل(ل.ل1عال سئةلبمث  ولىاللأإل تجوعزلهللال ن ول"لل)ل

 
،حمالللل1)لل الشسخل  يل الجزليل حقسقل ابالل لإل،و ل ال شرل القرا اتل فيل النشرل ا ظرل (ل

ل.للل26مللل25تدللل1الض وعللجل
بوملح اللىسن لالمر للل–كتوملاإليموإلللل–وليلفيلتحسحةللعالحا ثلأ رجملاإل،و لال خ

ل.لل24تدللل1(لجلل41حا ثللق ل)لل–
 فسلالكتومللل-عأ رجملاإل،و لال خوليلأيضولفيلتحسحمل اللأبيلهريربللضيلهللال نملل

ل.لل24تدللل1(لجللل42حا ثللق ل)لل–عال ومل
لعأ رجملغسرهل.
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 عدد هذه األحرف املبحث الرابع : 
 

 قلفيلأعللال حثلذكرلب ضلا حود ثلال الدبلفيل زعللالقرهإل   لس
النزعللكوإل   لس  ةلأحرفلمل س  ةلأحرفلملعك  ول،تفقةل   لأإلهذال

أإلج ريلللللالتوسععفس ول،ول الل   لأإلحقسقةلال ادل،ق  دبلملففيلالحا ثلل
أإليقرألالقرهإل   لحرفلط بللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–حسنمولأ،رلالن يلل

لاهلملحت لب غلس  ةلأحرفل.لي،نمل،سكوئسللأإلي تزل

لل–لضيلهللال نملللل–لكاللعلدلحا ثل نالالحوك ل اللسمربلباللجناملل
ليفسالأإلالقرهإلأ زلل   لثنثةلأحرفل.

قوللالحوك ل:لأ  ر ول  الالرحماللباللحمااإلالجنملع  الال مالباللل
الطسول يلحاثنولل أبيل ثموإل بالل قواللحاثنولج فرل باللل  يلبالل،كر ل  فوإل
لضيلهللالللل–،   لحاثنولحمودلباللس مةلحاثنولقتودبل اللالح الل اللسمربلل

قولل:ل"لأ زللالقرهإل   لللل–ت  لهللال  سملعهلملعس  لللل– اللالن يلللل– نملل
"لل أحرفل ،   لثنثةل عاحتجل سمربل الح الل الل برعايةل ال خوليل احتجل قال

ل(ل.ل1بأحود ثلحمودلباللس مةلعهذالالحا ثلتحسحللسسللمل  ةل)ل

 
ال حسحساللللل1)لل الم تالكل   ل التف سرلللل–(ل لللل–كتومل )للحا ثل جلل2884ق ل لللللللل2(ل

ل.لقوللالحوفظلالذه يلفيلالت خسصل:لتحسحللسسللمل  ةل.للل243تدل
ع،اللحا ثلسمربلباللجنامل اللالن يلت  لللل–عالحا ثلأ رجملاإل،و لأحمالفيل، نابلل

ملقوللالشسخلش سبلا ل وؤعطل:لىسنودهلض سفلفسمللل22تدلللل5جلل–هللال  سملعس  لل
ل ن نةلالح اللال  ريل.

ل.لل206تدللل7(لجل6853حا ثللق ل)للل–را يلفيلالم ج لالك سرلعاإل،و لالط 
لل–القرهإل   لك لحرفل زللللل–كتوملفضوئللالقرهإلللل–عاإل،و لاباللأبيلشس ةلفيل، نفملل

 .لل138تدلل6(لجلل30124حا ثللق ل)ل
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ال  ريلل الح الل فسمل الحا ثل هنولهذال ي رحل عل ل ،السل ثقةل عه ل
اإلسنودللب هذال ا ل وؤعطل   ل ش سبل الشسخل حك ل فقال علذلكل مل ولتحا ثل

بولض فلمللكاللقالث تللملسموعل اللسمربلباللجناململعلذلكل جالالحوفظل
ل(ل.ل1الذه يلقالعافقلالحوك لفيل  حسحملل ذالالحا ثل)ل

الحال هذال تحةل فرضل هنوكل  ولض لىذإل   ل فإإل عبسالللللو ثل بسنمل
س  ةلل أ زلل   ل القرهإل أإل عالتيل فسال ال حثل أعلل فيل ال وبقةل ا حود ثل

ل.لالترجسحالجمعلبساللالحا ثساللأعلأحرفلملفست سالل   لذلكلى،ول

لإإلس كنول،  كلالجمعلبسن مولفذلكل،الل ابلعج هل:فل

لأعال لللزلفنأ مليحتمللأإل زعللالقرهإلكوإل   لطريقةلالتالجللللاألول :
للملعذلكل خفسفو لحت لا ت  لىل لس  ةلأحرفللث لثنثةلمل   لحرفلث لحرفسال

المحمايةلل يفسالأإلل   لهذهلا ،ةل الذيل ال وشرل الحا ثل ذلكل ملعيالل   ل
لس للهللالت  لهللال  سملعس  لقاللاجعلج ريللأكثرل،الل،ربلحت لا ت  لىل لل

ت  لهللالللل- لالن يللأ لللملعالحا ثلالرابعلالذيليفسالأإلج ريس  ةلأحرفلل
،ربلب ال،ربلكمول فساهلث لالتيلهيلل  طفلع فسالالتر سبل،علللل–  سملعس  لل

لفلالتخفسكوإلفيلكلل،ربلي ألملل–ت  لهللال  سملعس  للل–الترا يلعأإلالن يلل
ل.قوئنل:لأسأللهللال، وفو ملع،غفر ملعإإلأ،تيلالل طسقلذلكل

ثنل:  الثاني أ زلل   ل ب ضمل أإل يحتملل قولللأللثةلأ مل مل لحرفل
لليك إلللأإللفسج زللمللل، تالكمللفيللالحوك للالثنثةللحا ثلللأ رجأب لشو،ةل:ل"لل

لل{َجْذَوةٍ }للكدللأحرفللثنثةلل   للأ زلللب ضمللأإ:لل، نوه ل{الرَّْهبِ }للعل
 

،اللاسمملللل–بوملالحو لللل–(لا ظرل  ذ بلالكموللفيلأسمو لالرجوللل حوفظلالمزيلللل1)لل
 .لل95تدلل6(لجل1216 رجمةللق ل)لل–الح الل
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َدفنَْيِ }ع لملللالمش  لبللالقرا اتلللهذهللفيللأعجمللثنثةلل   للعاحالللكللليقرأللم   {الصَّ
  .ل(1"ل)للأ   لوهللالملس  ةلىل لزيالل ثللملثنثةل   لابتاا  للأ زل:للألادللأع

إلللضيلهللال نملقالب غمل زعللالقرهلل–أ مليحتمللأإلسمربلللل:الثالث 
ل   لثنثةلأحرفلملعل ل   غمل زعلمل   لس  ةلأحرفلفأ  رلبمول  ممل.ل

ملحا ثساللف سسلفس مولىث وتلشئلعضاهأ ملالل  ولضلبساللاللل:رابعال
لنل  ولضل.لفل وبللال   ةل شمللالثنثةلع زيال  س

أحرفل س  ةل القرهإل   ل حا ثل زعلل فإإل الترجسحل ،  كل س كنول عإإل
يقا ل   لهذالالحا ثللق  ملع  ملفيلال حسحساللعلكثربلطرقملعلعايو مل اللل
كثسرل،اللال حوبةلملحت لىإلب ضلال  مو لقال اهل،اللا حود ثلالمت ا ربلل

علعل مل بمل قال فردل جنامل بالل سمربل فإإل الحا ثل هذل غسرللللتما بخنفل فيل
لال حسحسالل.ل

 
ملعا ظرلال رهوإلفيل    لللل88(لالمرشالال جسزلىل ل    ل ت  قلبولقرهإلال زيزلتدلللل1)لل

 .للل212تدللل1القرهإللإل،و لالزلكشيلجل
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 اختالف العلماء يف املراد من األحرف السبعةاملبحث اخلامس : 
 

فددديل، نددد لا حدددرفلال ددد  ةلحتددد لعتددد تلاآللا للال  مدددو لكثسدددرا لا ت دددفل
لذلدددددكلاإل،دددددو لال دددددس طيللالمنق لدددددةل دددددن  لىلددددد ل حددددد لألب دددددساللقددددد اللكمدددددولحكددددد ل

ل(ل.1لحمملهللال)

ت  لهللال  سملعس  لللل- يلللناللعال  بلفيلا تنف  لهذالأ ملل ل ردل الل
لل–عكذلكلل ل ردل اللال حوبةللمللق للتريحلفيلبسوإلحقسقةلهذهلا حرفلللل-

هللال  س  لل عهذال الل   لللل شيللل–لض اإل مل ا حرفل هذهل حقسقةل بسوإل فيل
لعض حل، نوهول ناه لف  لي أل ال ن ولالن يلت  لهللال  سملعس  ل.ل

كثسرا ل أإل االق الل هذهل كثربل ،الل يخف ل ىل لوللن ،للعالل يمتل عالل فسمل ك فل
الحقسقةلب  ةلملعلذلكلس فليقت رلحا ثيل اللأه لهذهلا ق اللع،نوقشت ولث لل

لالترجسحلبسن ول.ل

 القول األول 
 .أنه من المشكل الذي ال يدرى معناه 

الزلكشيل اإل،و ل ا علللذاكراُللليق لل الذيلللل"للل:للالرأيل المشكلل ،الل لأ مل
ملع  ميلالق سابلللالمنظ ،ةلحرفو لةلل مالل الىل، نوهل؛ل إلال رمل  ميلالك

بأسرهولك مةلملعالحرفليقعل   لالمقط عل،اللالحرعفلالم جمةلملعالحرفلل
 (ل.ل2.لقولملأب لج فرل،حمالباللس ااإلالنح يل"ل)لالم ن لعالج ةللأيضو ل

ال س طيلل اإل،و ل ا علللعيق لل الرأيل الذيللذاكرُال المشكلل أ مل،الل "ل ل:ل
 

ل.للل164تدلل1(لا ظرلاإل قوإلفيل    لالقرهإللجلل1)ل
 .لل213تدللل1(لال رهوإلفيل    لالقرهإلجللل2)ل
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الحرفلل الك مةلللاقي الل الىل، نوهل؛ل إل ال جو لع   ل لغةل   لحرفل
ل(ل.ل1ع   لالم ن لع   لالج ةل.لقولملاباللس ااإلالنح يل"ل)ل

:ل"لىإلهذالالحا ثل،شكللاللذاكرُالالرأيلا علللعيق للالشسخلالزلقو يلل
فسملجمعلحرفلل لفظلا حرفل أإل المق  دلعش  تمل ىل ل، رفةل، نوهل س سلل

ركلال فظيلالل الىلأيل، و سمللشتلمعالحرفل،شتركللفظيلبسالل، وإلكثسربلعا
ل(ل.لل2"ل)لله لالمق  دل

باللل ،حمال ج فرل أب ل ه ل الرأيل هذال أإلتوحبل ذلكل ،الل   تخ صل
س ااإلالنح يلعه ل رىلأإلهذالالحا ثل،شكللالل الىل، نوهلعهذال رجعلل
ل.ليىل لك مةلأحرفلجمعلحرفلالذيليط قل   ل ابل، وإلف  ل،شتركللفظ

ال اإل،و ل ،الل أإلكنل الق للكشزللعينحظل هذال قالحك ل عال س طيل يل
بسنمول جالالشسخلالزلقو يلقال وقشملعبسالل  وفتملفقولل:ل"للللمللدعإلأإل نوقشم

لعيافعلهذالالرأيلبأ ولالل    ل،ولقولمل   لىطنقمل،اللأإلالمشتركلال فظيل
المق  دلل ه ل ، و سمل أيل ، نوهللمللالل الىل ال فظيل الل   ل المشتركل بلل

 ق لل ظرتلبول ساللالمجردبلملل ساللذلكلالم ن لل لللنةالمق  دل،ت لقو،تلقريل
زبسابلل ،الل سالل ال سالللمللعشربتل لفظل أإل ،عل ،شكلل غسرل عاضحل ع، نوهمول
علكالل،ال لمل ت ساللفيلالمثوللا عللأإليك إلجولحةللمللفس مول،شتركللفظيلل
مللع،ال لملفيلالثو يل ت ساللأإليك إل وب ةلالمو لالجوليةللمللاإل  وإلال وتربلل

ل(ل.ل3"ل)ل ظرتلفيلالم ن لا عللعلفظلشربتلفيلالثو يلللفظللعذلكلبقرينة

 
 .لل164تدللل1(لاإل قوإلفيل    لالقرهإلجللل1)ل
ل.للل121تدللل1(ل،نوهللال رفوإلفيل    لالقرهإلجلل2)ل
 (لال وبقل فسلالجز لعال فحةل.ل3)ل
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ملىذإلفنليمنعلاشتراكلهذالال فظل،الل رجسحلأحال، و سمل   لا  رىلل
 إلأحرفلال جو لأكثرل،اللل؛للفمثنليمتنعلأإليك إلالمرادلبملحرفلال جو لل

عالقرهإلالليشتملل   لس  ةل،ن ولفقطلملعيمتنعلأإليك إلالمرادلبمللمللس  ةلل
أإلللليةآلا يحتملل التيل الم و يل عبقستلب ضل مل أكثرل،اللس عل القرهإل فآيوتل

ل ك إلالمرادبل،اللهذالال فظلملعالتيلا ت فلفس ولال  مو لكمولسسأ يل.ل

المحمايةلل ا ،ةل هذهل يخففل   ل كسفل بأ مل الرأيل هذال عأيضول نافعل
فقالعلدلفيلا حود ثلالمذك لبلفيلأعللهذالال حثلبأإلهللالمللبأ،رل،شكللل

ت  لهللال  سملعس  لل-قال ففل   لهذهلا ،ةلاستجوبةللط بلالن يللللل  و 
أحرفلللل– س  ةل القرهإل   ل هذهلمللفأ زلل  سمل أ،تمل   ل يقرأل أإل عأ،رهل

ا حرفلال   ةلملأيضولل لكوإلذلكل،اللا حود ثلالمشك ةلالتيلالل الىلل
لل-للت  لهللال  سملعس  لل-ل لدل اللب ضلال حوبةلسؤال  لالن يللملل، نوهولل

، نوهولل الن يللملل الل عس  لللل-ع جوب  ل ا ، للللل-ت  لهللال  سمل بأ  ول،الل
ال حوبةلل أإل فالل   ل يحاثل ل ل لل-لض اإلهللال  س  لللل-المشك ةلملعهذال

لل.ل، نوهولكو  الي  م إل

 القول الثاني

عالت  سلل التس سرل المرادل بلل ال ادل حقسقةل بول   ةل المرادل لسسل أ مل
بملالكثربلفيلاآلحودلملكمولأإللفظلال   سالللللادليرلعال  ةلف فظلال   ةليط قلعل

بملل ال   موئةليط قلعيرادل ال شراتلملعلفظل الكثربلفيل بمل الكثربلليط قلعيرادل
لفيلالمئوتل.

يق للاإل،و لالزلكشيل:ل"فذهبلب ض  لىل لأإلالمرادلالت س ةل   لل
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ل(ل.لل1القولئلعل ليق البملالح رل"ل)ل

: الثو يل "ل :ل ال س طيل اإل،و ل حقسقةلللل مأللعيق لل بول   ةل المرادل لسسل
لادبللسللعال  ةلملعلفظلال   ةليط قل   لىبللالمرادلالتس سرلعالت  مللال ادلل

عال   موئةلفيلالمئسالللمللكموليط قلال    إلفيلال شراتللمللالكثربلفيلاآلحودلل
ل(.2عإل لهذالجنحل سوضلع،الل   م"ل)لملعالل رادلال ادلالم ساللمل

للالثو يل:لعإلسملجنحلالقوضيل سوضللق لالعيق للالشسخلالزلقو يل:ل"لل
ع،الل   مل:لأإللفظلال   ةلفيلالحا ثلالشريفللسسل،رادالبملحقسقةلال ادلل
الم رعفلملى موله لكنويةل اللالكثربلفيلاآلحودلملكمولأإلال   سالل  ت مللل
كنويةل اللالكثربلفيلال شراتلملعكمولأإلال   موئةل  ت مللكنويةل اللالكثربلل

ل(ل.ل3فيلالمئوتل"ل)ل

القوضيل سوضلع،اللل الرأيله ل هذال ذلكلأإلتوحبل   تخ صل،الل
عإ مولالمرادلبملالت س ةللمللعأ مل رىلأإلال ادللسسل،نح رالفيلس  ةللملل   ملل

بأكثرل،اللذلكلملعدلس ملأإللفظلال   ةليط قلعيرادلبملالم ولغةلفيلاآلحودلل
لعكذالال    إلفيلال شراتلملعال   موئةلفيلالمئوتل.ل

قولللكل،ولعلدلفيلالقرهإلالكري لعفيلال نةلالن  يةلمللذل للع،مول الل  
"لل َثُل   ول ل:ل ِينَ     مَّ َٰلَُهمۡ     يُنفُِقونَ     ٱَّلَّ ۡمَو

َ
َسبِيلِ     أ َحبٍَّة      ِِف  َكَمَثِل   ِ ۢنَبَتۡت   ٱَّللَّ

َ
   أ

ِ ُسۢنُبلَة    َسۡبَع  
ُك  َحبَّة ٖۗ      َسَنابَِل ِِف  ِاْئَُة  ُ  َوٱ   م  يََشآ     يَُضَٰعُِف   َّللَّ َوَِٰسع       ُءَۚ لَِمن   ُ َوٱَّللَّ

ل(ل.ل261"للل)لال قربل:للَعلِيم  

 
 .للل212تدل1(لال رهوإلفيل    لالقرهإلجللل1)ل
 .لل164تدللل1(لاإل قوإلفيل    لالقرهإلجللل2)ل
 .لل122مللل121تدللل1(ل،نوهللال رفوإلفيل    لالقرهإلجلل3)ل



 

 م2014الرابعة عشرة السنة الثاني  ــ اجمللد الثالث  ــ  العدد  ــجامعة كفر الشيخ  ـــ جملة كلية الرتبية

 

َسۡبعنَِي  عقوللأيضول:ل"للل لَُهۡم  تَۡسَتۡغفِۡر  لَُهۡم إِن  تَۡسَتۡغفِۡر  ۡو ََل 
َ
أ لَُهۡم  ٱۡسَتۡغفِۡر 

ة   َيۡغفِرَ   َمرَّ َورَُسوِِلۦِ       فَلَن   ِ بِٱَّللَّ َكَفُرواْ  نَُّهۡم 
َ
بِأ َٰلَِك  َذ لَُهۡمَۚ   ُ ُ    ٱَّللَّ َيۡهِدي    ََل َوٱَّللَّ

ل(ل.لل80"لل)لالت بةل:للٱلَۡقوَۡم ٱلَۡفَِٰسقِنيَ 

الخاليللضيلهللال نملل س سال أبيل لس للهللالت  لهللالللل–ع الل أإل
  سملعس  لقولل:ل"لىذالأس  لال  الفح اللىسن،مليكفرلهللال نملكللسسئةلكوإلل
زلف ولعكوإلب الذلكلالق وصلملالح نةلب شرلأ،ثول ولىل لس  موئةلض فلل

ل(ل.ل1  ولىاللأإل تجوعزلهللال ن ول"لل)لمثبلعال سئة

لل-ت  لهللال  سملعس  لللل-لكالل نوقضلهذالالرأيل،وللعيل اللالن يلل
لل-قالط بلالتخفسفل،الللبملللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–،اللأحود ثل فسالأ ملل

ث لللل–  ول لل بحرفل ف األ أحرفل س  ةل ىل ل ا ت  ل حت ل ، مل قال الجل عأ مل
  ةلأحرفلملكمولفيلا حود ثلالمذك لبللسللل حرفساللث لثنثةلحت لا ت  لى

:لل الثو يل الحا ثل ففيل مل ال حثل هذال أعلل ملج ريلل   لحرفللللأقرأ يلفيل
ملعفيللللحت لا ت  لىل لس  ةلأحرف؛للللعيزيا يف  لأزللأستزياهللمللفراج تملل

:للب لألسللىل لأإلاقرألالقرهإل   لحرفلفرددتلىلسملليولأُلالحا ثلالثولثل:لل
أإلل:للفرددتلىلسمللمللأقرأهل   لحرفساللل:للل لالثو سةللىلللردلفمللللأ،تيأإله إل   لل
علكلبكلللدهلمللاقرأهل   لس  ةلأحرفلل:للفردلىل لالثولثةللمللللأ،تيه إل   لل

، ألةل  ألنس ولل اغفرلل:للفق تللملللدد ك ول اغفرلللل ،تيال   ل مللل ،تيلال   ل
عفيلالحا ثلملللل عأ رتلالثولثةللس  ل رغبلىل لالخ قلك   لحت لىبراهس لل

قرألأ،تكلل:لىإلهللاليأ،ركلأإل ُلللفقولملللل-لل  سملال ن لل-:لفأ وهلج ريلللعللابالرل

 
ل.للل26ملل25تدلل1ال شرللإل،و لاباللالجزليللجلل(لا ظرلالنشرلفيلالقرا اتل1)ل

لعالحا ثلس قل خريجمل.
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الل طسقللللأ،تيعإإللملل:لأسأللهللال، وفو ملع،غفر مللللفقولمللالقرهإل   لحرفلل
ملقرألأ،تكلالقرهإل   لحرفسالفقول:لىإلهللاليأ،ركلأإل ُلمللث لأ وهلالثو سةللمللذلكلل
ث لجو هلالثولثةللملالل طسقلذلكللي،تأعإإلمل:لأسأللهللال، وفو ملع،غفر مللفقول
فقول:لأسأللمللقرألأ،تكلالقرهإل   لثنثةلأحرفلل:لىإلهللاليأ،ركلأإل ُلللفقولملل

:للللفقولمللث لجو هلالراب ةللمللالل طسقلذلكللللأ،تيعإإللمللهللال، وفو ملع،غفر ملل
أإل ُل يأ،ركل أحرفللىإلهللال القرهإل   لس  ةل أ،تكل قرؤعاللمللقرأل فأيمولحرفل
أتو فقال الن يللمللللاب ل  سمل أإل ا حود ثل الل   ل ت  لهللال  سملللل–ف ذهل

قالط بلالزيودبلأكثرل،الل،ربلحت لعتللىل لس  ةلأحرفلمللكالللل–عس  لل
قالي ترضل   لذلكلبأ ملقالعتللىل لالكثربلالتيل الل  س وللفظلال   ةلل
عا ت  لىلس ولف  ليط بلب اهولالتخفسفلأكثرل،اللذلكلملعيردل   لذلكلبأ ملل

الحال الن يللللالتوسعلل ثلفيل عس  لللل–ط بل هللال  سمل ب اللل–ت  ل التخفسفل
ت  لللل–يق لللال   ةل،اللج ريللاستجوبةللق لل،سكوئسللف  ليجبلط  ملعفسملل

ف مالمللللأ سو يلل-لل  س مولال ن لل-:لىإلج ريللع،سكوئسللللل-هللال  سملعس  لل
:لأقرأللللفقوللج ريلمللللشموليعق ال،سكوئسلل الللملللليمسنيفق ال الللمللج ريللل
للفقوللج ريللمللللملفزاد يللزد ي:للللفق تلملل:لاستزدهللللفقولل،سكوئسلمللحرفلل لل  

فقولللمللللزد ي:للللفق تلملل:لاستزدهللللفقولل،سكوئسللملل:لاقرألالقرهإل   لحرفساللل
أحرفلل:للج ريللل ثنثةل القرهإل   ل أحرفللمللاقرأل س  ةل ب غل فقولللمللحت ل
ملللكوففللشو:لاقرألالقرهإل   لس  ةلأحرفلك  وللللفقولملل:لاستزدهلللل،سكوئسل

قالط بلالزيودبلللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–لكاللقالي ترضلايضولبأإلالن يلل
أ  ولس  ةل   لالحقسقةلملللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–   لال   ةلظنول،نملل

فأجسبلبأإليقرأهل   لأكثرل،اللذلكلعأإلالمرادلبول   ةلالم ولغةلفيلالكثربل
لسش  ال فظل بنفسل ل ل زدل  س ولعإ مول  رل ت  لهللال  سملللل–ن يللالرللف ذلكل

لبأ مللسسل،رادالبملحقسقتملعإ مولالم ولغةلفيلالكثربل.ل–عس  ل
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ل فظل عل ل تطرق ال س  ةل لفظل لكزعال   ل الرأيل هذال أتحومل لكالل
التيل زلل أكثرل،اللس  ةلفمولهيلهذهلا حرفل فإذالكو تلا حرفل أحرفل

ل  س ولل
لالقرهإل؟ل

ل الىلسمل.له ذللمولكمولأإلظوهرلألفوظلا حود ثلالل ش ال
 القول الثالث

أإلالمرادلب ولس  ةلأ  اعلكلل  عل،ن ولجز ل،اللأجزا لالقرهإلبخنفلل
ل.غسره

"لل :ل أب لشو،ةل اإل،و ل للَ َ س مِلللّللاَُّلللَت َّ للالن يللق للللفيللق  للذهبليق لل
للفمن ولللعأتنوفمللأ حو للس  ةللأ  وللىل "للأحرفللس  ةلل   للالقرهإللأ زل:ل"َعَس َّ َل
لع،ن وللل،حك مللع،ن وللحرا مللع،ن وللحنلمللون ع،لله،رمللع،ن وللزاجرم
ل(ل.ل1"ل)لل،تشوبمل

عيق للاإل،و لالزلكشيل:ل"لعالثولثل:لس  ةلأ  اعلملكلل  عل،ن ولجز لل
عع ال مل ع  يل أ،رل ف  ض ول مل أ حوئمل ،الل غسرهل بخنفل القرهإل أجزا ل ،الل

ل(ل.ل2عع سالملعق صلملعحنللعحرا لملع،حك لع،تشوبمل"ل)ل
ال س اإل،و ل للأتنوفلللس  ةللالمرادللأإ:لل شرللالحودي"لليلل طعيق لل

لأ،ر:للفقسل.للال   ةلل  سساللللفيللا ت ف اللبمللعالقوئ  إللل ردهللال وبقةللعا حود ثل
ل(ل.ل3)ل"للعأ،ثوللع،تشوبمللع،حك لعحرا لعحنللع  ي

لالمرادلللأإللا لب سالللىل لل شرللالثو يللالق لعيق للالشسخلالزلقو يل:ل"لل
للعأتحوملللالقرهإللفيللأتنوفللس  ةللإرهلالقلل  س وللل زلللالتيللال   ةللبو حرف
لل ن ولللالت  سرللأس  ملللعفي.للا تنوفللهذهلل  سسالللفيلليخت ف إلللا ق الللهذه

 
 .للل107(لالمرشالال جسزلىل ل    ل ت  قلبولقرهإلال زيزلتدلل1)ل
 .لل216تدللل1(لال رهوإلفيل    لالقرهإلجللل2)ل
 .لل135تدلل1(لاإل قوإلفيل    لالقرهإلجل3)ل
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ل.(لل1"ل)للق اللألب ساللال ابلب ول كمللهلا لىل 
  تخ صل،اللذلكلأإلأتحوملهذالالرأيل رعإلأإلالمرادلبو حرفلل

ا عقال مل القرهإل أجزا ل ،الل جز ل ،ن ول كلل  عل أ  اعل س  ةل فيل ف تال   ةل  ال
  سساللهذهلا   اعلال   ةلعذهبلكلل،ن  ل،ذه ول،خولفوللآل رلعأش رلهذهلل
لاآللا لأ  ول:لزاجرلملعه،رلملعحنللملعحرا لملع،حك لملع،تشوبململعأ،ثول.ل

 اللللموللعاهلاإل،و لاباللح وإل اللابالل،   دلعي تال إل   لذلكلب
   لحرفللمللللحالعاكوإلالكتوملا علل نزلل،اللبوملللل:ل"لللقوللللس للهللالل
مللعه،رللمللزاجرلل:لل   لس  ةلأحرفللمللع زللالقرهإل،اللس  ةلأب امللمللعاحالل
حنلمللمللعأ،ثولللمللع،تشوبمللمللع،حك للمللعحرا للمللعحنللل عحر، اللمللفأح  ال
بمللمللحرا،ملل بأ،ثولمللمللعا ت  ال مول  ست ل نمللمللعاف   ال،ولأ،ر  ل مللعا ت رعال

له،نول:لالل لعق لملعه،ن البمتشوب ململعا م  البمحكممل
لبنو ،الل نال كلل اإل،و للللبمل علعايةل ق لمللالن وئي"مل ل"س  ةلللل:للىل ل

ل.ل(2"ل)للأحرف
،الل ابلل غسرلتحسحل الرأيل هذال أإل النظرل تضحل ى، وإل لكالل نال

لعج هل:

 
 .لل128تدللل1(ل،نوهللال رفوإلفيل    لالقرهإلجل1)ل
اباللح وإلل2) الرقوئقلللل–(لتحسحل القرهإلللل–كتومل قرا بل ]لل–بومل للل3[لج745حا ثللق ل

ل.للل20تدل
الك رىل ال نالل الن وئ لف ل القرهإلل-عالحا ثلأ رجملاإل،و ل بومل،اللك لللل-كتوملفضوئلل

ل.للل4تدللل5[لج8984حا ثللق ل]لل–أب امل زللالقرهإلل
حا ثلللل-القرهإلجم ةلللأ  وللف لفضوئللل–كتوملفضوئللالقرهإلللل–عالحوك لف لالم تالكلل

حا ثللق للل– ف سرلس لبلهلل مراإلل–ملعكتوملالتف سرلل739تدللل1[لج2031لق ل]
ل.للملعقول:لهذالحا ثلتحسحلاإلسنودلعل ليخرجوه317تدللل2[لج3144]

لقوللالحوفظلالذه يلفيلالت خسصل:ل،نقطعل.
ل.للل26تدللل9[لج8296حا ثللق ل]لل-عاإل،و لالط را  لف لالم ج لالك سر
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: لسسلللاألول  الرأيل هذال أتحومل بمل استالل الذيل الحا ثل هذال أإل
  دلمل، الللفقاللعاهلأب لس مةلبالل  الالرحماللبالل  فل اللابلمللللتحسحو ل

لعه لل لي معل،نملشسئولملعلذلكلفقالترحلالحوفظلالذه يلبو قطو مل.ل
مللسمللىأ مل   لفرضلتحةلالحا ثلفنل الل   ل،ولذه  اللللالثاني :

الكري لل ل قرهإل ا عتوفل هذهل أإل ك إل يج زل الكن للمللعإ مول هذال عيك إل
ل، تأ فولل االلةل   لب ضلتفوتلالقرهإلالكري لأعلب ضلأ  ا مل.

تفوتللألب املالتيل زلللأ مليج زلأإل ك إلهذهلا عتوفللللث :اللثا
للألحرفلال   ةل.لأعلبسو و لل  س ولالقرهإلعلس تلتفو و ل

أ ملاللي تقس لأإليك إلالقرهإلالكري لك ملحنللدعإل،ولس اهلللالرابع : 
أعلك ملحرا لدعإل،ولس اهلأعلك مل،حكمولدعإل،ولس اهللأعك مل،تشوب ولدعإلل

ل.لذا،ولس اهلعهك
: فيل حري للللالخامس  ل ل قعل الت س ةل أإل قو ل   ل قال اإلجموعل أإل

لعاللفيل غسسرلشئل،اللالم و يلالمذك لبل.ملحنللعالل ح سللحرا ل
أشوللىل لج ازلالقرا بللل–ت  لهللال  سملعس  لل–أإلالن يللالسادس :

الم  م إل   لل أجمعل عقال مل بحرفل عإبااللحرفل الحرعفل ،الل بكللحرفل
لأ،ثوللبآيةلأحكو ل.لةلهي حري لىباالل
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 القول الرابع
 أن المراد به سبع قراءات . 

  : الزركشي  اإلمام  عالثو يللقال  أض ف ولللل–"ل س علللل–عه ل المرادل أإل
ل(ل.ل1قرا اتل؛لعحكيل اللالخ سللباللأحمال"ل)ل

  : السيوطي  اإلمام  للقرا اتلللس عللب ولللالمرادلللأإ:للللالثولثل"للويقول 
  }:،ثلللالق سلللىالللأعجمللس  ةلل   لل قرأللةك مللالقرهإللفيلل  جالللالللبأ مللع  قبل

ُغوَتَۚ  َٰ َُّهَمآ    فَََل   }للعملل(للللل60)لالموئابل:لل{للللوََعَبَد ٱلطَّ ف     َتُقل ل
ُ
)لاإلسرا ل:لل{للأ

للأعللعج سالللأعللب جملل قرأللك مةللكلللأإللالمرادلللبأإللعأجسبل:للللالرابعلل.(لللل23
للثرلأكلل   للقرئللل،وللالك موتلللفيللأإللهذالل   للعيشكلللس  ةللىل للأكثرللأعللثنثة
ل(ل.لل2"ل)لللاب ولق الليك إلللأإلي  حلعهذا

  : الزرقاني  الشيخ  عالرابع"ويقول  الثولثل للبو حرفلللالمرادلللأإللالق لل
للك موتللل،الللك مةللكلللأإللب ذاللالمرادلللكوإللىذاللبأ ملللعيافع.للقرا اتلللس عللال   ة
لل   لل قرأللك مةللالقرهإللفيلل  جالللاللل  ملل،من عللفذلكللقرا اتلللس علل قرأللالقرهإ
لالقرا اتللل ادلللىلسملل نت يلل،وللغويةللأإللالمرادلللكوإللعإذا.للالق سلللىالللمأعجللس  ة
للقوللللكمولللاب وللق اللليك إلللأإللي حللف ذاللأحرفللس  ةللال احابلللالك مةللفي

للأكثرلللبطرقللليقرأللل،وللالقرهإلللك موتلللفيللل إللأيضولل،   للغسرللله للث لللال  كي
ُغوَتَۚ   }للك مةللأإللعلدلللكمو َٰ للع شرياللللبوثنسالللأ قرللل(لل60)لالموئابل:لل{للللوََعَبَد ٱلطَّ
ف    }لك مةلعأإ.لعج و

ُ
ل.ل(لل3"ل)للللغةلعثنث إللس علفس و(لل23)لاإلسرا ل:ل{لأ

 
 .لل214تدلل1ال رهوإلفيل    لالقرهإلجل(ل1)ل
ل.لل131ملل130تدلل1(لاإل قوإلفيل    لالقرهإلجل2)ل
 .لل122تدللل1(ل،نوهللال رفوإلفيل    لالقرهإلجل3)ل
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للتوحبلهذالالرأيله لالخ سللباللأحمالعأإلللي تخ صل،مولس قلأإ
أتحوملهذالالرأيل رعإلأإلالمرادلبو حرفلال   ةلس علقرا اتلملعقالبساللل

 ساللس بلالتض سفلل للل اإل،و لالزلكشيلأإلهذالالرأيله لأض فلاآللا لملعل
أ ملاللل بسنولس بلالض فلملعه ل فقال الزلقو يل ال س طيلعالشسخل أ،ولاإل،و ل

ا تُل عل ل الق سلل ىالل أعجمل س  ةل ك مةل قرأل   ل الكري ل القرهإل فيل رضل  جال
بأ مليقرأل   لعجملأعلأكثرلىل لس  ةلفسُل ردل  سملبأإلل   لذلكلبأإلالمرادل

ل.ل  ةلسلل،الهنوكل،اللالقرهإل،وليقرأل   لأكثرل
ق تل:لأالليحتمللأإليك إلأتحوملهذالالرأيل رعإلأ مللسسلالمرادلل

جو، و ل الرأيل هذال فسك إل الكثربل فيل الم ولغةل بلل ال ادل لرأ سالللللبول   ةلحقسقةل
ل.، ول

 أما إذا أرادو بالسبعة حقيقة العدد فهذا باطل من وجوه : 
: ا  األول  عا حرفل مل س عل ،الل أكثرل المت ا ربل القرا اتل اللل  ل أإل ةل

 شمللغسرهولفقال  خل،ن ولالكثسرلمللكاللقالل قت رل   لالمت ا ربلفقطلبللل
قرا ا   ل ُل ،ن ول القرا ل ا تخبل أت لل قرا اتل س عل ىل ل ك  ول بأ  ول رجعل ردل

فكموله ل،    لاإللكللقولئل،اللالقرا لا تسوللفيلالقرا بليخولفلبملغسرهلمل
لل ركتل:للملعقوللأيضول:للللال سلوبقرأتل   لس  سالل،اللالت"لليق للاإل،و ل وفعل:لل

ل(ل.ل1"ل)لللحرفوللس  ساللج فرلأبيلقرا بل،ال
قرألتحوبتملالكرا لالقرهإلل ليكالليُللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–فولن يلل

ب بللقرا بكو،نل يُل؛للعهكذاللللأ رىلللقرا بث ل بعإ مول ب ض  ل هيةللللقرا بقرأل مللفيل
 

الط قوتلعاال  ولللل1)لل الك ولل   ل القرا ل ا ظرلذلكلفيل رجمتملفيل، رفةل ل حوفظلل (ل
القرا للإل،و لاباللالجزليللع،ولب اهولملعغويةلالن ويةلفيلط قوتل107تدل1الذه يلج

 ع،ولب اهول.لل330تدلل2ج
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س لبلعاحابللفيرلأعلأكثلبعاحاللقرا بقرألأحاه لبعقاليَلبقرا بلأ رىلملعب ض  لل
فكسفلبجمسعلالقرهإلملف ذلكل شأل ن علكثسرلفيلالقرا اتللكن ولالل خرجللملل

ل.ل اللأت للس  ةل
لأإلهنوكل،اللالقرهإل،وليقرأل   لأكثرل،اللس  ةلأعجمل،ثلللللالثاني :

ُغوَتَۚ   } َٰ ٱلطَّ لللك مةلللعأإ.للعج وللع شريالللبوثنساللل قرألل(لل60{ل)لالموئابل:للللوََعَبَد 
ف    }

ُ
ل.لللغةلعثنث إللس علفس و(للل23:لل لرا)لاإلسلل{لأ

فيل علدل أ مل القرا اتل غسرل ال   ةل ا حرفل أإل ،مول الل   ل ايضول
قرا بل ا ت ف الفيل قال ال حوبةل أإلب ضل ال حثل أعلل ال وبقةلفيل ا حود ثل

ه لللل-هللال  سملعس  للللت  للل–القرهإلملعكلل،اللالمخت فسالليق للبأإلالرس للل
لل–ت  لهللال  سملعس  لللل–الىل لالرس للل  لذهالذيلأقرأهلب ذهلالقرا بلملف مولل

أ  ره لبنزعللالقرهإل   لس  ةلأحرفلملعل لكو تلا حرفلهيلالقرا اتل
س  ةلأحرفلمل وتةلل   لل   ره لبنزعللالقرهإل   لس علقرا اتلعلسسلل

الن يلل است مللللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–عأإللاعيلالحا ثلفيلكن،مل،عل
حا ثل مر ،ثلل مل القرا بل ك بللالللبلللفظل بالل أبيل عحا ثل االعلل الخطومل
ل–ل لكو تلا حرفلال   ةلهيلالقرا اتلللل–الثو يلملفكوإل،قتض لالكن لل

إل   لس علقرا اتلالقرهبنزعللللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–أإليخ ره لالن يلل
لمللكنملل ليف للفاللذلكل   لأإلا حرفلال   ةلغسرلالقرا اتل.
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 القول اخلامس
ب ولل المرادل أإللغولللس عأإل ، نوهل علسسل مل ال رمل ،الل ق وئلل ل  عل تل

ملبلل زلل   لس عللغوتل،تفرقةلفيلليك إلفيلالحرفلال احالس  ةلأعجملل
باللل بالليحيل عأحمال مل القوس لباللسن ل الق لل بيل  سال هذال عي زىل القرهإل
ب ض  ل اللل عحكوهل مل ال ج تو يل حو  ل أبيل دليال الل ابالل عحكوهل مل ث  بل

مللا زهريلملعال س قيلل:للعقاللجحملاإل،و،وإللللمللباللال ربيلأبيلبكرللللالقوضي
ل(ل.ل1عا تولهلاإل،و لابالل طسةل)ل

لس  ةلللق لم"لل:للللالحا ثلللغريبللكتوملللفيللسن للباللالقوس لل  سالللأب للقول
لالحرفللفيلليك إلللأإلل، نوهللعلسسللال رممللللغوتللل،اللللغوتلللس عللي نيللأحرف
لال  علللتلغول اللهذه:لللل ق لللعلكالللمللقطللبملل  معللل للهذالللمللأعجمللس  ةللال احال
للمللله ازإلللب غةلل زلللعب ضملللمللقريشللب غةلل زلللف  ضملللمللالقرهإلللفيلل،تفرقة
للملللال غوتلللسوئرللعكذلكللمللالسمالللأهلللب غةللعب ضمللمللهذ لللب غةللعب ضم
ل(ل.للل2"ل)للعاحابلك ملهذاللفيلع، و س و

لليك إلللأإلللال   ةلل  كلل، ن لللعلسسل"لل:للللالقرهإللفضوئلللكتوملللفيللعقول
لل نا وللعلكنمللملل، ج دلللغسرللشي للهذاللمللأعجمللة  لسللل   لليقرأللال احالللالحرف
لفسك إلللملللال رمللللغوتللل،الللالقرهإللجمسعللفيلل،تفرقةلللغوتلللس علل   لل زلللأ م

لب غةللعالثولثلللمللا عل للس ىلللأ رىلللب غةللعالثو يللمللق س ةللب غةلل،ن وللالحرف

 
ع،ولب اهولملعاإل قوإلل217تدلل1(لا ظرلال رهوإلفيل    لالقرهإللإل،و لالزلكشيلجل1)ل

القرهإلل ال س طيللفيل    ل فيلللل133تدلللل1جلإل،و ل ال رفوإل ع،نوهلل مل ب اهول ع،ول
لع،وب اهول.ل126تدللل1    لالقرهإلل شسخلالزلقو يلج

 .لل159دلتلل3(لجل2)ل
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للحظوللعأكثرللمللب وللأس الللا حسو للعب ضلللمللس  ةللىل للكذلكللمللس اهموللأ رىل
ل(ل.ل1"ل)للب ضللل،اللفس و

 أدلتهم : 
فيللللعزيالللأ ت لللا ت فت لل،و:ل"للللالم وحفللةبلوبكتللأ،ره للحساللل ثموإللق ل  -  1

ل(ل.لل2"ل)لللب  و   ل زللفإ ملقريشل وإب للفوكت  هشئل
لل مت ل ُلللكموللاقر عالل،تقولبسالللف جا   لللالقرا للسم تل:ل"لللل،   دلللابالللق للل-لل2

ل.لل(ل3"ل)للعأق للع  ولله  لأحاه لكق لله لفإ مولعالتنطعلعإيوك 
باللسن للاإل،و لللعاهل،ولللل–لل3 القوس ل لل اللليحاث إلللعكذلك:للقولللللأب ل  سال

لل زلل"لل:لليق للل  وسمللابالللسمعلل مالللقتودبملل اللل رعبةمللأبيللبالللس سال
للذاك؟للعكسف:للللقسللل زا ةللعك بلللقريشللك بل:للللالك  سسالللب غةللالقرهإ
للقريشلللجسراإلل زا ةللأإللي نيللل.لقوللأب ل  سال:للعاحابللالااللل إل:للللقول
ل.(لل4"ل)لغت  للعاأ ذلف

 
 .لل339(لتدلل1)ل
حا ثللق لللللللل–بومل زللالقرهإلب  وإلقريشلللل–كتوملالمنوقبلللل–(لتحسحلال خوليلللل2)لل

ل.للل1291تدلل3(لجل3315)ل
بومل زللللل–كتوملفضوئللالقرهإلللل–عالحا ثلأ رجملاإل،و لال خوليلأيضولفيلتحسحملل

(لللل4699ق ل)للحا ثللللل–القرهإلب  وإلقريشلعال رملقره ول ربسولب  وإل ربيل، ساللل
ل.لل1906تدلل4ج
شس ةلللل3)لل أبيل ابالل القرهإلللل–(ل، نفل فضوئلل بولقرهإلللل–كتومل لق للللللللللل–التنطعل حا ثل

 .للل127تدللل6(لجل30028)ل
 .لل340(لفضوئللالقرهإلتدلل4)ل
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لل رعىلللفإ مللمللالك  يللعأ،وقولل:للالقوس لباللسن للأب ل  ساللللاإل،و للل،وللعاهللل–لل4
لل   لللالقرهإلل زل"لل:للللقولللملل  وسللاباللل الللمللتولحللأبيللل الللملل نمل
ل(ل.لل1"ل)لله ازإلل،اللال جزللب غةل مسل،ن وللغوتللس ع

للجريرللل الللملل زيالللحاثنوللعاهلاإل،و لأب ل  سالالقوس لباللسن لقولل:لل،ولللل–لل5
:ل"لللقولللملل، قلللبالللهللاللل  اللل اللللملل مسرلللبالللالم كلل  اللل اللللمللحوز لللبالل
ل(ل.لل2"ل)لللعثقسفلقريشلغ موإلىالل، وحفنولفيلال َّلمِليُللال

ف  لالل الل   ل،ذه   لعإ مول نوقضمللللبالنسبة للحديث األوللأقول :
عكذال لغوتل س عل علسسل   ل قريشل ب غةل القرهإل زلل اإل فإ مل الل   ل

خو،سلملعإإلكوإل،اللالثوبتلأإلالقرهإلالكري ليحت يل   لغسرللالثللالحا 
لغةلقريشلملفسحمللهذاإلالحا ثوإل   لالرس لعالكتوبةل إلذلكلكوإلعقتلل

لكتوبةلالم وحفلال ثمو سةلز،الل ثموإلبالل فوإللضيلهللال نمل.ل

 
 (لال وبقل فسلال فحةل.لل1)ل

ل(لال وبقل فسلال فحةل.لل2)ل
بومل  الم وحفل فيل داعدل أبيل ابالل اإل،و ل أ رجمل الم وحفللعالحا ثل جمعللل–ط طل
(لملعل)للل36أحود ثللق ل)لل– مرلباللالخطومللضيلهللال نملالقرهإلفيلالم حفل

ل.لل174مللل173تدل1جل–(لل38(لملللعل)لل37
عيق لل،حققلالكتوملالاكت لل،حبلالا اللعا ظلال  حوإل:لىسنودهل:لفسمل  الالم كلباللل

وإلبالل  الالرحماللل مسرلعه لثقةل غسرله رل مرهلملعلعىل نملجريرلباللحوز لعشس 
ملل القا،و ل نمل لعايةل ،الل لمل أ رجول الشسخسالل بأإل حجرل بالل الحوفظل لكاللترحل مل
الم كلفيلتحسحل،   لفيلكتوملال نبلملفولظوهرلل عشس وإلهذاللعا تمل الل  ال

ملع  سملفوإلسنودلتحسحللغسرهلمل إل  اللل-وهللالأ   لللل–أ ملسمعل،نملق للالتغسرلل
وب ملىسحوقلباللىبراهس لع  الهللالبالل،حمالبالل ندل.للهللالبالل،حمالالزهريلتاعقل 

ل.لل174ا ظرلهو،شلتدل
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 ملأيضولالليش الل ذالالرأيلفإ مل الل   لأإللفإللأما الحديث الثاني :
ق للملعه لأابلقال قرألبأكثرل،اللعجملكق للأحاه ل:له  لع  وللعلاحل لالك مةلا

ل،والليق للبملأتحوملهذالالرأيل.
ففيللعا مل،ج  للففسمل ماللسمعلابالل  وسللللوأما الحديث الثالث :

ملف  لض سفللج ولةلهذالالراعيلملعه لأيضول   لفرضلتحتملكو علل
لعالخو،سل الل   لأإلالقرهإل زللب غةلقريشل.ل

عه ل،حمالباللال وئبلالك  يل:لففيللعا ملالك  يللللالحديث الرابعا  أمو 
ل(ل.لل1،ت  لبولكذمل)ل

ليلحولل،اللا ح الل.فولحا ثلاللي حلبأ
أيضولي ترضل   لهذالالرأيلبأ ملل لكو تلا حرفلال   ةلكمولقول ال
هللالل لس لل ال حوبةل   ل  ال ا ت فل علمول القرا ل بسالل عجال نفل لل–لمول

فيلقرا  مل إلأتحوملهذالالرأيل رعإلأإلال غوتللل–  للعسمللت  لهللال  سل
ل،تفرقةلفسملالل جتمعلفيلك مةل.

 
(لجللل5234(لا ظرل  ذ بلالكموللفيلأسمو لالرجوللل حوفظلالمزيل رجمةللق ل)لللل1)لل

 246تدلل25



 

 م2014الرابعة عشرة السنة الثاني  ــ اجمللد الثالث  ــ  العدد  ــجامعة كفر الشيخ  ـــ جملة كلية الرتبية

 

 القول السادس
لك مةللفيللالمخت فةللا لفوظلل،الللأعجمللال   ةللبو حرفللالمرادلللأإلله 
لفيللالمش  لبللال رمللللغوتللل،اللللغوتلللس ع:للفقلللشئتلللعإإللعاحالللع، ن للعاحاب
للعق ايلللعأسرعللع جلللع  وللللق عألله  لل ح للعاحالللع، ن للعاحابللك مة
لل،ن  ملللالق لللعهذا.للللاإلق ولللط بللله للعاحاللل، نوهوللس  ةللألفوظلللف ذهللع ح يل
للالط ريلللجريرللعابالللعهبلللعابالللسفسوإلل،ن  للعالحا ثلللالفقمللأهللللجم  ل
ل(ل.لل1)للعالطحوعيل
 أدلتهم : 

"عس  لل  سمللهللالللت  للق لملل،الللبكربللأبيللحا ثلللفيللجو لل،ولللل-لل1 للك  ول:ل
ل ح ل"للب ذامللللحمةللهيةللعالللهللاللبرحمةلل ذاملللهيةلل خت للل للو،للكوفللشوف
ل.لع جللعأسرعلعاذهبللعه  لعأق لل  ول:لق لك

اللَلُ   لللَأَضو َلللُك ََّمو}للليقرأللكوإللأ مللك بلللبالللأبيللحا ثلللفيللجو لل،ولل-لل2 لَ،َش  
للفسملس  الفسمل،رعال{ِفسمِل

للأ،    و{للعَ ورُلظُلا  لللهَ،ُن اللِل َِّذ الَل}لليقرأللكوإلللأ ملل،   دلللابالللل الللجو لل،ولل-لل3
ل(ل.ل2)للأ رع و

 
ا ظرلللل1)للل القرهإلل(ل الزلكشيللال رهوإلفيل    ل ملعاال قوإلفيل    للتدلللل1جلللإل،و ل

جلل ال س طيل لإل،و ل ل شسخلللل168تدلللل1القرهإل القرهإل فيل    ل ال رفوإل ع،نوهلل مل
ل.لل174تدللللل1الزلقو يلجلل

جلللل2)لل الزلكشيل لإل،و ل القرهإل فيل    ل ال رهوإل ا ظرل فيل    لللل1(ل عاال قوإل مل تدل
ململع،نوهللال رفوإلفيل    لالقرهإلللل168ملللل167تدلللل1القرهإللإل،و لال س طيلجلل

 .لل175ملل174تدللل1ل شسخلالزلقو يلجل
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فيلل حن لل بالل أحمال اإل،و ل أ رجمل فقال بكربل أبيل لحا ثل لبولن  ةل
ل(ل.ل1)ل، ناهل

ل(ل.لل2عفيللعا مل  يلباللزيالعه لض سفلالحا ثل)ل
ملف سسلفسمل،ول الل   ل، ن لا حرفلال   ةللللع   لفرضلتحتم

ثنللألحرفلل،للرملقالضعلكاللغويةل،ول الل  سملأ ملت  لهللال  سملعس  لل
بللهيل،اللبوملا تنفلالتن عللمللال   ةلعأ مللسسلفس ولىث وتلشي لعضاهلل

لعلسسلالتضودل.
الل الل   لل أيضول ف ذال عابالل،   دل أبيل لموللعيل الل بولن  ةل أ،ول

عإ مول الل   لعجمل،اللعج هلالخنفلفس ولاللأ  وللملل، ن لا حرفلال   ةلل
ل،ح  لبلفيلذلكل.

لجح فيللهللوإع،مول الل   ل ا ل ال الدبل اال تنفوتل أإل الرأيل ذال
لالقرا اتللس تل،نح ربلفيلهذالال جملبللهيلأكثرل،اللذلكل.ل

 
حا ثللق للللللل–حا ثلأبيلبكربل فسعلباللالحولثلباللك ابللضيلهللال نملللل–الم نالللل(لل1)لل

 .لل41تدللل5جلل–(لل2044)ل
(لجللل4070(لا ظرل  ذ بلالكموللفيلأسمو لالرجوللل حوفظلالمزيل رجمةللق ل)لللل2)لل

 ع،ولب اهول.لل434تدلل20
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 السابعالقول 
أإلالمرادلب ولس  ةلأعجمل،اللعج هلاال تنفلملعي زىلهذالالرأيلىل لل

قتس ةلل:للكلل،اللل الطسبللمللابالل ابالل الرازيلللليعأبمللعالقوضيل عابالللمللالفضلل
عاحمللالجزليلل أإلكلل بسوإلل،ناللىالل قالذهبل،ذه ول،خولفولل وح ملفيل   ل

ل(ل.ل1)للهذهلا عجمل
أإ قتس ةل ابالل للب وللليقعللالتيللا عجمللال   ةللبو حرفللالمرادللل رىل

للُيَضولَّلللَعال}لل،ثلللت ل مللعاللل، نوهلل زعلللعالللحركتملل تغسرلل،ولل:فأولهالل:التغو ر
ل.عضم ولالرا لبفتح{لَكوِ ب ل

 .عالموضيلالط بللب فظلعبو الل الب:ل،ثللبولف لل تغسرل،و:  وثانيها
لالم م ةللبولرا {للُ ن ِشُزَهو}لللعلل نشرهو:لل،ثلللبول فظلل تغسرلل،و:    وثالثها

ل.لالم جمةلعالزاي
{لَ،ن ُض د لللَعَط  ح ل}لل،ثلللالمخرجللقريبلللحرفللبإبااللل تغسرلل،و:    ورابعها

ل.،نض دللعط ع
}،ثلللعالتأ سرللبولتقاي لل تغسرلل،ول:    وخامسها َربُلللَعَجوَ ت ل:ل تِلمَلل لاللَسك  لل  

 .بولم تلللالحقلسكربلعجو تل{لِبول َحق ِل
}،ثلللعالنق وإللبولزيودبلل تغسرلل،و:    وسادسها لالذََّكرَلللَ َ قَلللَعَ،ول:ل

ُ  َث  ل.ل  قل،وللفظلبنقصلللعا  ث لعالذكر{ل.لَعا  

 
ا ظرلللل1)لل القرهإلل(ل فيل    ل الزلكشيللال رهوإل عاال للتدلل1جلللإل،و ل فيل    للمل قوإل

ملع،نوهللال رفوإلفيل    لالقرهإلللل165ملللل164تدلللل1القرهإللإل،و لال س طيلجلل
 تدل.لل1ل شسخلالزلقو يلجل
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الِل:ل}،ثلللبأ رىلللك مةللبإباالللل تغسرلل،و:    وسابعها {ل.لال َمن ُف شِلللَكول ِ   
ل(ل.ل1)للالمنف شلعكول  ف

 :عنه القرطبي يحكيه فيما فيقول الطيب ابن القاضي ماوأ
 :سبعا فوجدتها القراءة في  االختالف وجوه تدبرت

َ رُلللُهالَّل}لل،ثل.للت ل مللعاللل، نوهلل زعلللعالللحركتملل تغسرلل،ولل،ن و  -1 {لَلُك  لللَأط 
ِليلللَعَيِضسقُل}للتاليمللعيضسقللعضم وللالرا للبإسكوإللأيللعأط رللم {للَتا 
ل.لعضم ولالقوفلبإسكوإلأي

للَبس الَلللَبوِ ا لللَلبََّنو:ل}،ثلللبوإل رامللل، نوهللعيتغسرللت ل ملل تغسرللاللل،وللع،ن ولل-2
َفوِلَ و ل.عالط بللالموضيلب سغةلأيلعبو ال{لَأس 

لل نشرهو:للق لملل،ثلللالحرعفللبو تنفل، نوهللعيتغسرللت ل ملل  ق لل،ولل،ن ولل-3
ل.عالزايلبولرا لأي{لُ ن ِشُزَهو}لع
}،ثلللوه ن،للعي ق للت ل ملل تغسرلل،وللع،ن وللل-4 الِل:ل {للال َمن ُف شِلللَكول ِ   

ل.المنف شلعكول  ف
ل.،نض دللعط ع{لَ،ن ُض د للَعَط  ح ل:ل}،ثللع، نوهللت ل مل تغسرلل،ولع،ن ول-5
َربُلللَعَجوَ ت ل:ل}،ثلللعالتأ سرللالتقاي للع،ن ولل-6 تِلللَسك  لسكربلللعجو تل{للِبول َحق ِلللال َم  

ل.بولم تللالحق
ُ  إَلللع لِ   ل:ل}ل ح للعالنق وإلللالزيودبللع،ن ولل-7 َجة لللَعِ    للع    إللل  عللعلم{ل.للَ   

ل(ل.ل2)للأ ث للفظلبزيودبلأيلأ ث ل  جة
لعشوذهوللالقرا اتلللتحسحلل ت  تلللقال"    : فيقول  الجزري   ابن  وأما
ل.ل ن ولليخرجلاللأعجملس  ةلىل لا تنف ول رجعللهيلفإذالع،نكرهولعض سف و

 
 .لل160مللل159تدللل1(لا ظرل،نوهللال رفوإلفيل    لالقرهإلل شسخلالزلقو يللجللل1)ل
 .للل160تدللل1(لال وبقلجلل2)ل
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للبألب ةلللل خالللل ح للعال  لبللالم ن للفيلل غسرللبنللالحركوتلللفيللى،وللعذلكلل-1
ل.لب ج ساللعيح بللأعجم

لللفظلللبرفع{ل.للَكِ َموت لللَلبِ مِلللِ،ال لللهَد ُلللَفَتَ قَّ ل}لل ح للفقطللالم ن للفيللبتغسرلللأعللل-2
ل.عبول كسلك موتلللفظلع  بللهد 

ُ  ل}لل ح لال  لبلاللالم ن للبتغسرلالحرعفلفيلعإ،ول-3 ل.لع ت  {لَ   
َطة ل}لعلب طةلل ح لذلكل كسلل-4 َراطَل}لع ح {لَب   ل.عال راط{لال ِ 
ا}لفو،ض ال ح للبتغسرهمولأعل-5 ل{للَفوَسَ   
ُتُ  إَل}لل ح للعالتأ سرلللالتقاي للفيلللعإ،ولل-6 َتُ  إَلللَفَسق  لل،علللالمضول ةلليو للبفتح{للَعُيق 

لل مف  لللالف لللبنو لل،عللعبضم وللالك متسالللىحاىلللفيللل فو لللالف لللبنو 
ل.لا  رىللالك مةلفي

ل{ل.ل َعَعتَّل}لأعت ل ح للعالنق وإلالزيودبلفيلأعل-7
 ( . 1" )  عنها االختالف يخرج ال سبعة فهذه

  أحرف   سبعة   عن  يخرج  ال  الكالمأما اإلمام أبي الفضل الرازي فيقول : "  
 : االختالف في

ل.ع أ سثللع ذكسرلعجمعلع ثنسةلىفرادلل،الللا سمو لا تنف: األول
ل.عأ،رلع،ضولعل،وضلل،اللا ف ولل  ريفلا تنف: الثاني
 . راملاإللعج هلا تنف: الثالث
ل.عالزيودبلبولنقصللاال تنف: الرابع

 .لعالتأ سرلبولتقاي للاال تنف: الخامس
ل.بوإلبااللاال تنف: السادس
لعالترقسقلللعاإل،ولةللكولفتحللال  جوتللل ريالللال غوتلللا تنف:  السابع

ل(ل.ل2"ل)للذلكلع ح للعاإلدغو لعاإلظ وللعالتفخس 

 
 .للل26تدللل1(لالنشرلفيلالقرا اتلال شرلجلل1)ل

 .لل155تدللل1(لا ظرل،نوهللال رفوإلفيل    لالقرهإلل شسخلالزلقو يلجلل2)ل
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لأ   لل بن ال قال الرأيل هذال أتحومل أإل س قل تضحل هذال   لل،مول
االستقرا ل   اعلاال تنفوتلالم ج دبلب  بل زعللالقرهإل   لس  ةلأحرفل

  وللألعجمل،اللعج هلالخنفلعلأىلبأعأإلكللعاحال،ن  لقالقو لبوستن وطلس  ةلل
هيلالمق  دبلبنزعللالقرهإل   لس  ةلأحرفلعالخنفلبسن  لفيلذلكلي سرلل

لكل  ملجو،عل،و علعقالقو للإلأجمعلهذهلاآللا له للأيلاإل،و لالرازيلعذلأىاللل
أتحوملهذالالرأيلبوال تمودل   لاالستقرا لعأإلال جمل،اللالم و يلال غ يةلل

هللال  ول لل قولل كمول حرفل ٱنلَّاِس    }لك مةل َحۡرف   َوِمَن   َٰ لََعَ  َ ٱَّللَّ َيۡعُبُد  للل{لللَمن 
ل(لملعقالس قلبسوإلذلكلفيلالم حثلالثولثل.لل11)لالحجل:ل
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 األحرف السبعة : الرأي الراجح يف املراد منملبحث السادس ا
 تضحل،مولس قلأإلأغ بلاآللا لفيل، ن لا حرفلال   ةلل لي   لل
،الل  جسملاال تقوداتلىلسململلكاللهنوكللأيوإلق يوإلقالقو لكثسرل،اللال وحثساللل
الرأيوإلل عهذاإل مل اآل رل ه رعإل علجحل أحاهمول ال  ضل فرجحل مل بترجسح مول

لهمول:ل
ب ولس عللغوتل،الللغوتلال رململعهذالالرأيليش اللملكثسرللأإلالمرادلللل–لل1

ل،اللاآلثولل.
ه  لل كق لكل عاحال لم ن ل ألفوظل،خت فةل أ  ولس  ةل ىل ل لكالل،اللذهبل
مل ذلكل ،الل أشملل ف يل ال  امل جو  مل قال ذلكل فيل عح رهول عأق لل ع  ولل
ل.لع،مالللجحلهذالالرأيلالشسخل،نوعلالقطوإلفيلكتوبمل، وحثلفيل    لالقرهإ

لمللل–لل2 يش ال الرأيل عهذال مل الخنفل عج هل ،الل عج هل س  ةل ب ول المرادل أإل
لاالستقرا لالتو لل ج هلالخنفل.

فيل ال رفوإل ،نوهلل كتوبمل فيل الزلقو يل الشسخل الرأيل هذال ع،مالللجحل
    لالقرهإلملعالاكت لل ا وإلزلزعللفيلكتوبمل    لالقرهإلملعالاكت لل/ل

ل وإلفيل    لالقرهإل.لالآللئلالح، س لشوهساللالشساللفيلكتوبمل
ع نالالتاقسقلعإ، وإلالنظرلعجاتلأ ملالل  ولضلبساللالرأ ساللعيمكاللل
ىل لس  ةل ذلكل فأدىل لغوتل القرهإل زلل   لس عل بأإل فنق لل بسن مول الجمعل
عج هل،اللعج هلالخنفلفو حرفلال   ةلهيلال غوتلال  علأعلال ج هلال   ةل

لعالل  ولضل.ل
فأق للبأإلك س مولتحسحلعإإلكوإلالرأيلأ،ول نالالترجسحلبساللالرأ ساللل

الراجحل نايلل الخنفله ل ب ولس  ةلعج هل،اللعج هل المرادل أإل الثو يلعه ل
للح رهلعاضطرادهلف  ل  ريفلجو،عل،و عللألحرفلال   ةلل.

عاللي نيلذلكلأإلالرأيلاآل رلض سفلأعلغسرلتحسحلملف  ل،رج حللل
لعلسسلبراجحل.لل
 على وأعلم .أهذا وهللا تعالى 
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 ملبحث السابع : مصدر األحرف السبعة ا
أإلا حرفلال   ةل وزلةللل حثل تضحل،اللا حود ثلال الدبلفيلأعللال

أقرأهولالن يلللل–  سملال ن لللل–عأإلج ريلللملل،الل نالهللال  ول للفظولع، ن لل
عس  لللل– هللال  سمل هللالللل–ت  ل لض اإل ل  حوبةل بإقرائ ول باعلهل قو ل الذيل

ل  س  ل.

:لللكلل،اللللل-ت  لهللال  سملعس  لللل-قوللالن يللللففيلالحا ثلا عل
كذلكلللل-ب الأإلسمعل،اللكلل،ن مولللل-عهشو لباللحكس للملل مرلباللالخطوملل

أ زلتلملف ذاللفظلتريحلقوطعليفسالبأإلا حرفلال   ةل وزلةل،الل نالهللال
ن ولشئلملعهذال،عأ مللسسللج ريللأعلالن يلت  لهللال  سملعس  للمللعجللللل ز
لالراجحل.للله 

ول،اللز  لبأإلالقرهإل زلل   لحرفلعاحالعبقسةلا حرفل،اللالن يللأ،
عأإلمللأعل،الل نالال حوبةللمللأعل،اللج ريلللملللل-ت  لهللال  سملعس  لللل-

هللالل ،الل جو تل فقطل ،ردعدلللل-  ول لللل-الر  ةل ا حود ثلل؛للف  ل  إل
ب ضلل هنوكل كوإل عإإل مل عضحتل كمول ذلكل غسرل القوط ةل فسال ال ريحةل

لذلكلفإ  ولغسرلتريحةلع حملل   لال ريحل.للا حود ثليف  ل،ن و
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 املبحث الثامن : بقاء األحرف السبعة .
 

لضيلللل–ا ت فلال  مو لفيلالم وحفلالتيل  ختلفيل  ال ثموإلل
ل.لهلا هللكو تل،شتم ةل   لا حرفلال   ةلأعلالل؟ل   لثنثةللل–هللال نمل

: األول  ا حرفللللالرأي  ،الل عاحال حرفل ،شتم ةل   ل كو تل أ  ول
لال   ةلملعه للأيلاإل،و لالط ريلع،الل   مل.

أ  ولكو تل،شتم ةل   لجمسعلا حرفلال   ةلملعه للللالرأي الثاني :
للأيلب ضلا ت لسساللعالفق و ل.

أ  ولكو تل،شتم ةل  يلب ضلا حرفلال   ةلملعه لللالرأي الثالث :
الن يلل ث تل الل عس  لللل–،ول هللال  سمل التيلللل–ت  ل ا  سربل ال رضةل فيل

ق لل،  ململعه للأيلللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–ض ولج ريلل   لالن يلل رل
ل(ل.ل1الجم  لل)

ا بسالل الخنفل أإل أجال التاقسقل عالثولثل نفلع نال الثو يل لرأ سالل
ملع،اللالممكاللىلجو  مولىل للأيلعاحال؛ل  مل،اللال ا  يلأإلالقوئ ساللللفظي

الل  ال   ةل ا حرفل جمسعل ،شتم ةل   ل كو تل الم وحفل أ  وللبأإل رعإل

 
مللل3تدللل9ا ظرلفيلذلكلفتحلال وليلفيلشرحلتحسحلال خوليلل حوفظلاباللحجرلجلللل(1)

(لل الن عيل   لتحسحل،   ل الحجوجل)لشرحل ابالل عالمن وجلفيلشرحلتحسحل،   ل
ع،ولب اهولمللل60يلتدللملعا حرفلال   ةللإل،و لالاا لل100تدلللل6لإل،و لالن عيلج

،حمالل ش  وإل /ل ل اكت لل ش  وتل ،الل ح ل ول أثسرل ع،ول عالقرا اتل ال   ةل عا حرفل
أحمالللل29ىسمو سللتدلل /ل،حمال ل اكت لل القرا اتل فيل   ل ملع،قا،وتل ب اهول ع،ول

لل39،ف حلالقضوبلعالاكت لل/لأحمال ولالشكريلعالاكت لل/ل،حمال ولال،ن  للتدلل
لع،ولب اهول.
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ال رضةلا  سربلملف يلىذإل،شتم ةل   لل كو تل،شتم ةل   ل،ول  خلفيل
ب ضلا حرفلال   ةلبو ت ولل،ول  خلملع   لكللا حرفلال   ةلبوستثنو لل

ل،ول  خل.ل

 فيمكن القول إذن بأن في المسألة رأيين :

أ  ول،شتم ةل   لحرفلعاحال،اللا حرفلال   ةلملعه للأيلللاألول :
لريلع،الل وب مل.اإل،و لالط 

أ  ول،شتم ةل   لب ضلا حرفلال   ةلملعه ل،ولث تلفيللللالثاني :
لال رضةلا  سربلدعإل،ول  خلملعه للأيلالجم  لل.

 :  ( 1) خالصة رأي اإلمام الطربي يف هذه القضية 
لغوتللل–لل1 ،الل لغوتل س عل مل أحرفل س  ةل القرهإل   ل بنزعلل المرادل أإل

للب ض  له  لع  وللعأق للملعهيلال رمل جتمعلفيللفظلعاحالملكق ل
لبم ن لعاحال.ل

أإلهذهلا حرفلال   ةلغسرل، ج دبلفيلالم وحفلالتيلبأ ايلالنوسللل–لل2
لالس  لملعإ مولالم ج دل،ن ولحرفلعاحالفقطل.ل

كو تللل–لل3 عإ مول مل ا ،ةل عاللضس ت ول مل ل ل ن خل ال تةل ا حرفل بقسةل أإل
ال ا حرفل بأيل عحفظمل القرهإل قرا بل فيل فرأتل،خسربل مل شو تل    ةل

لا ،ةلالث وتل   لحرفلعاحال،اللا حرفلال   ةلدعإلغسرهل.

أإلال  بلفيلذلكله ل شسةلاال تنفلععق علالفتنةلبساللالم  مساللفيلللل–لل4
لقرا بلالقرهإلالكري ل؛ل،مولقال ؤديلىل لالكفرل.

 
 ع،ولب اهول.ل58تدللل1علال سوإلفيل ف سرلالقرهإل)ل ف سرلالط ريل(لجل(لا ظرلجو،1)ل
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ه لالذيلقو لب ذالا ،رلملعجمعلا ،ةلللل–لضيلهللال نملللل–أإل ثموإلللل–لل5
لعاحال،اللا حرفلال   ةل.ل   لحرف

ا ،ةل وب تل ثموإلللل–لل6 ىلسملععافقتمللل–لضيلهللال نملللل–أإل فسمولذهبل
الم ح ،ول اال عأحرقتل مل ذلكل ، ج دال   ل كوإل ،مول ال ثمو يل فل

ل.لبسن  

ل ل  جبل  س  لف للذلكلملعإ مولكوإلللل–لضيلهللال نملللل–أإل ثموإلللل–لل7
لأ،رهلل  لأ،رلىبوحةلملاللأ،رلىيجومل.

ب وللألل–لل8 القرا بل ىل ل س سلل حال فنل ا اثرل قال ال تةل ا حرفل بقسةل لإل
لاآلإل.ل

 مناقشة هذا الرأي
التنوقضل،اللحسثلالل اليل؛لل الط ريلقالعقعلفيل  نحظلأإلاإل،و ل

أ،رل ثموإلل أإل بولث وتل   لحرفلللل–لضيلهللال نملللل–حسثل رىل لأل،ةل
ملفكسفلي تقس للعاحال،اللا حرفلال   ةلعإلغو ل،ول ااهلل ليكاللأ،رلىيجوملل

أ،رلبإحراقلللل–لضيلهللال نمللل–ذلكل،عل،وللعاهل،اللأحود ثل فسالأإل ثموإلل
عهوكلحا ثل مل أعل، حفل كللتحسفةل ،الل ال ثمو يل الم حفل ،ولس ىل

لذلكل:للللعاهليفسال

 اللأبيلقنبةلقولل:ل"للمولكوإلفيل نفةل ثموإلملج للالم   لي   لل
ملفج للالغ موإل  تق إلفسخت ف إلملقرا بلالرجللملعالم   لي   لقرا بلالرجللل

:لحت لللل-قوللأ  مل:لفنلأ  مملىاللقوللللل-حت لال فعلذلكلىل لالم  مساللل
كفرلب ض  لبقرا بلب ضل.لف  غلذلكل ثموإلملفقو لفس  ل طس ولفقولل:لأ ت لل
فسملل أشال ا ، ولل أهلل ،الل فمالل أىل نيل مل ع  حن إل فسمل  نايل خت ف إل
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يولأتحومل،حمالملفوكت  الل نوسلى،و،ول.لقولللللا تنفولعأشاللحنول.لاجتم  ال
أب لقنبةل:لفحاثنيلأ سلبالل،ولكلقولل:لكنتلفسمالليم  ل  س  لملقوللفربمولل

ت  لهللال  سملللل–ا ت ف الفيلاآليةلفسذكرعإلالرجللقال  قوهول،الللس للهللالل
ع،ولللل–عس  لل ق   ول ،ول فسكت  إل ال  اديل ب ضل أعلفيل غوئ ول يك إل أإل عل  مل

ملل ،الللب اهول فرغل ف مول .ل ىلسمل أعل رسلل يجئل حت ل مل ، ض  ول عيا  إل
عكذال كذال تن تل قال ى يل :ل ا ، ولل أهلل ىل ل كتبل ثموإل مل الم حفل

ل(ل.1ع،ح تل،ول نايلملفو،ح ال،ول ناك ل"ل)

:لى يلللل-لضيلهللال نملللل–فولشوهالفيلهذالالحا ثله لق لل ثموإلل
عهذال الل   للقالتن تلكذالعكذالع،ح تل،ول نايلفو،ح ال،ول ناك لملل
لأإلأ،رهلل  لكوإلأ،رلىيجوملاللىبوحةلكمول رىلاإل،و لالط ريل.ل

ث لىإلاإل،و لالط ريلقالقولل:ل"لعجم   ل   ل، حفلعاحالعحرفل
الذيلجم   ل  سمل.لع ز ل   لكلل،اللل الم حفل ،ول اال عاحالملعحرقل
.لل يحرقمل أإل مل جم   ل  سمل الذيل الم حفل ،خولفل ، حفل كوإل ناهل

ل(ل.ل2ا ،ةل   لذلكلبولطو ةل"ل)لفوست ثقتللمل

ىبوحةلل أ،رل كوإل ىيوه ل أ،رهل أإل ،الل ىلسمل ذهبل لمول ،نوقضل لعهذال
لاللعج مل.

لل–لضيلهللال نملللل–عقالعقعلفيلالتنوقضلأيضولحسنمولأقرلأإل ثموإلل
لل-ى مولجمعلالنوسل   لحرفلعاحالملعهذاليقتضيلأإليك إلجمعل ثموإلل

؛لىذلىإلجمعلللل-ضيلهللال نملللللل–لجمعلأبيلبكرلللل،خولفو للل–لضيلهللال نملل

 
 .لل62تدللل1ال وبقلجلل(1)
ل.لل64مللل63تدللل1ال وبقلجلل(2)
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بكرلل ثَللل–لضيلهللال نملللل–أبيل ل ل كالل ال   ةلحسثل لل َّلكوإل   لا حرفل
قوللل–لضيلهللال نمللل–فتنةلبو فوقلملفكسفلي تقس لذلكل،عل،وللعاهل اللزيال

بولسمو،ةلملد للللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–:ل"للمولقتللأتحومللس للهللالل
فقولل:لىإلأتحومللس لللل-ملهللالللحملل- مرلباللالخطومل   لأبيلبكرلل

ملعإ يللةل  وفت ال  وفتلالفراشلفيلالنولبولسمو،للل-ت  لهللال  سملعس  لللل–هللالل
لل–عه لحم ةلالقرهإلللل–ىاللف   الذلكلحت ليقت  اللللأ ش لأإلالليش اعال، طنو ل

فسضسعلالقرهإلعين  ل.لف  لجم تملعكت تملفنفرل،ن ولأب لبكرلعقولل:لأف للل
فتراج ولفيلذلكل.لث لألسلللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–هللالللل،ولل ليف لللس ل

أب لبكرلىل لزيالباللثوبتلملقوللزيال:لفا  تل  سملع مرل،حزئللملفقولل
أب لبكرل:لىإلهذالقالد و يلىل لأ،رلفأبستل  سململعأ تلكو بلال حيل.ل
فإإلل ل كالل، ملا   تكمولملعإإل  افقنيلل لأف لل.لقولل:لفوقتصلأب لبكرلل

 مرلملع مرلسوكتلملفنفرتل،اللذلكلعق تل:ل ف لل،ولل ليف لللس للق للل
ت  لهللال  سملعس  لىل لأإلقولل مرلك مةل:لع،ول  سكمولل لف  تمولللل–هللالل

ذلكل؟لقولل:لفذه نول نظرلملفق نول:لاللشئلوهللال،ول  سنولفيلذلكلشئلقوللل
 بل.لف موللزيال:لفأ،ر يلأب لبكرلفكت تملفيلقطعلا دي لعك رلا كتوفلعال 

ه كلأب لبكرلعكوإل مرلكتبلذلكلفيلتحسفةلعاحابلملفكو تل ناهل.لف مول
.لللل-ت  لهللال  سملعس  لللل–ه كلملكو تلال حسفةل نالحف ةلزعجلالن يلل

ث لىإلحذيفةلباللالسموإلقا ل،اللغزعبلكوإلغزاهولبمرجلأل،سنسةلملف  ل ا للل
:لأدلكلالنوسلفقوللبستملحت لأ  ل ثموإلبالل فوإلفقولل:ليولأ،سرلالمؤ،نساللل

 ثموإل،ولذاكلقولل:لغزعتل،رجلأل،سنسةلملفحضرهولأهللال راقلعأهللالشو لل
أهللل ي معل ل ل بمول فسأ  إل مل باللك بل ُأبيل بقرا بل يقرؤعإل الشو ل أهلل فإذال مل
ابالل،   دلل بقرا بل يقرؤعإل ال راقل ال راقل.لعإذالأهلل فتكفره لأهلل ال راقلمل

فت مل الشو ل أهلل ي معل ل ل بمول فأ،ر يللفسأ  إل :ل زيال قولل .ل الشو ل أهلل كفره ل
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ل س ولل لجنل ، كل ،ا لل ى يل عقولل مل ، حفول لمل أكتبل بالل فوإل  ثموإل
ف سحولملفمولاجتم تمول  سملفوكت وهلملع،ولا ت فتمولفسملفولف وهلىليل.لفج لل
يأ سك لل أإل ، كمل هيةل "ىإل ب غنول ف مول :ل قولل ال وصل بالل س سال بالل أبوإل ، مل

:ل"التوب ه"لعقوللأبوإلباللس سال(لقوللزيالفق تللل248لل لبلال قربل:التوب ت"ل)لس
فرغتل ف مول :ل قولل "التوب ت"ل فكتبل ىل ل ثموإل ذلكل فرف نول "التوب ت"ل :ل
 رضتمل رضةلف  لأجالفسملهذهلاآليةل"،اللالمؤ،نسالللجوللتاق ال،ول وهاعال
هللال  سملفمن  ل،اللقض ل ح ملع،ن  ل،الل نتظرلع،ولبال ال  ا ن"ل)لس لبل

أجاهولللل23:للا حزاملل ف  ل مل أسأل  ل ن ول الم وجريالل فوست رضتل :ل قولل (ل
 نالأحال،ن  لملحت لعجا  ول نال زيمةلباللثوبتلملفكت ت ولملث ل رضتملل
 رضةلأ رىلف  لأجالفسملهو ساللاآل تسالل"لقالجو ك للس لل،اللأ ف ك ل زيزلل
  سمل،ول نت لحريصل  سك لبولمؤ،نسالللؤعفللحس ل*لفإإل  ل الفقللح  يلل

:للهللا الت بةل س لبل )ل ال ظس "ل ال رشل لمل عه ل ه ل  سمل  ك تل ىالل ىلمل الل ل
ث لللل129ملللل128 مل ،ن  ل أحال أجاهول نال ف  ل مل الم وجريالل فوست رضتل (ل

است رضتلا   وللأسأل  ل ن ولف  لأجاهول نالأحال،ن  لملحت لعجا  ولل
ملفأث ت ولفيل"برا ب"لعل ل متلثنثلهيوتلللل،عللجلله رل ا  ل زيمةلأيضو ل

ملث لللللج  ت ولس لبل   لحابلملث ل رضتمل رضةلأ رىلف  لأجالفسملشسئو ل
ألسلل ثموإلىل لحف ةلي أل ولأإل  طسملال حسفةلعح فلل وللسرد  ولىلس ولل
فأ طتملىيوهولملف رضلالم حفل  س ولف  ليخت فولفيلشئل.لفردهولىلس ولملل
لسللعطوبتل ف ململعأ،رلالنوسلأإليكت  ال، وحفلملف مول،و تلحف ةلأُل

"للللملفأ طوه لىيوهولفغ  تلغ ن للل  الهللالبالل مرلفيلال حسفةلب ز،ةىل لل
ل(ل.ل1)

 
ل.لل61مللل60تدللل1ال وبقلجلل(1)
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فولشوهالهنوله لق لمل:لث لألسلل ثموإلىل لحف ةلي أل ولأإل  طسملل
ىيوهولملف رضلالم حفل  س ولل ىلس ولفأ طتمل لسرد  ول ل ول ال حسفةلعح فل

لف  ليخت فولفيلشئل.ل

هيل فسلال حفلالتيلللل–لضيلهللال نملللل–ىذإلفم وحفل ثموإلل
ملفكسفلكو تلىحااهمول   لللل-لضيلهللال نملللل–جم تلفيل  الأبيلبكرلل

لس  ةلأحرفلعا  رىل   لحرفلعاحالمل،ولدا،ولل ليخت فولفيلشئل.ل

 وميكن الرد على هذا الرأي أيضا بعدة أمور :
عالللغسددددرهل،دددداللل–لضدددديلهللال نددددملل–أ ددددمل،ددددولكددددوإلل ثمددددوإللاألول :

أإل تدددركلأيلحدددرفل،ددداللا حدددرفلال ددد  ةلل–  دددس  لللضددد اإلهللال–ال دددحوبةل
ملل-ت  لهللال  سملعس  لل–التيل زلل  س ولالقرهإلملعث تل  ا رهول اللالن يلل

عل ل ن خلفيلال رضةلا  سربل؛لعذلكل  ملجز ل،اللالقرهإلملالليجد زل غسسدرهل
ل-لق لدددملل، دددااقو لل-  دددول لل-عالل  ا  دددملعالل،حددد لشدددئل،ندددململىاللبدددأ،رلهللال

ت  "ل:لل-  ددول ل َٰ ا َبي ِ َُُ ۡيِهۡم َءايَاُتنَُُ َٰ َعلَُُ َٰ ۡت وَن  ِإَوَذا تُُُ ِيَُُن ََل يَرۡجُُُ اَل ٱَّلَّ  قَُُ
وُن  ا يَكُُُُ ۡل مَُُُ َۚ قُُُُ ِۡلُ ِ د  ۡو بَُُُ

َ
َذآ أ َٰ ۡۡيِ  َُُُ ۡرَءاٍن غَُُُ ِت بِقُُُُ ا ٱئُُُۡ  لَِقآَءنَُُُ

 ۖ وَ َٰٓ إَِِلَّ ُُُ ا يُُ َُُ ُع إَِلَّ مُُ ُُِ تَّبُُ
َ
ٓ  إِۡن أ ُُِ آِي َنۡفتُُ َُُ ن تِلۡقُُ ُُِ َِلُۥ مُُ ِ د  َُُ بُُ

ُ
ۡن أ

َ
  ِِلٓ أ

ي    ۡوٍ  َع ُُُُُِ َُُ َذاَب يُُُ ِ عَُُُُُ ۡيُت َرّب  اُف إِۡن َعصَُُُُُ خَُُُُُ
َ
ٓ أ ل  ١٥ إِّن ِ ُُُ  قُُُ

ۡو  َُُُُُ  هِۦۖ لَُُُُُّ م بُُُُُِ ۡدَر َٰكُُُُُُ
َ
ۡيُكۡم َوََلٓ أ ُهۥ َعلَُُُُُ ا تَلَۡوتُُُُُُ ُ مَُُُُُ  آَء ٱَّللَّ

ِن َقۡبلِ َفَقۡد ََلِۡثُت فِيُكۡم ُعُمر   فَََل َتۡعقِلُونَ ا م 
َ
ل.(لل16:15)   س:"للهِۦَٓۚ أ

ال   ةلأ،ول خسسرلهللال  ول لل ا حرفل بأيل القرا بل فيل فإ مل ل م  مسالل
شو تلملاللبو تسوللحرفلع،ح ل،ولس اهلملعقسوسلاإل،و لالط ريلذلكل   لل

السمساللقسوسلفوسال؛ل إلهللالل التكفسرلللل-  ول لللل-كفولبل الم  مساللفيل  سرل
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بأيلالكفولاتلشو عالملاللأإليك إلالتكفسرلبكفولبلعاحابلع مح ل،ولس اهول،الل
لج رلالنوسلأإليكفرعالب ذهلالكفولبلالمختولبلل.لكفولاتلع 

هللال نملللل–أإل ثموإللللالثاني : بن خلللل–لضيل ىالل قو ل ،ول
كو تل عهذهل مل بكرل أبيل فيل  ال جم تل التيل ال حفل ،الل الم وحفل
،شتم ةل   لا حرفلال   ةلالتيلث تتلفيلال رضةلا  سربلبو فوقلملفس ز لل

لضيلهللال نملللل–ال ثموإلل،اللذلكلأإل ك إلالم وحفلالتيل  ختلفيل  
،شتم ةلكذلكل   ل،ولل ل ن خلفيلال رضةلا  سربل،اللا حرفلال   ةلمللل–

لعيالل   لذلك:

"لأإلللل–لضيلهللال نملللل–،وللعاهلاإل،و لال خوليل اللأ سلبالل،ولكلل
أل،سنسةلل فتحل فيل الشو ل أهلل يغوزيل عه ل قا ل   ل ثموإل السموإل بالل حذيفةل

فأفزل ال راقل أهلل ،الل حذيفةللعأذلبسجوإل فقولل القرا بل فيل ا تنف  ل حذيفةل عل
الكتوملل فيل يخت ف ال أإل ق لل ا ،ةل هذهل أدلكل المؤ،نسالل أ،سرل يول :ل ل ثموإل
ىلسنولل ألس يل أإل حف ةل ىل ل فألسلل ثموإل عالن ولىل الس  دل ا تنفل
ىل ل ثموإلفأ،رلزيالل ب ولحف ةل ىلسكلفألس تل بول حفل ن خ ولث ل ردهول

س سالباللال وصلع  الالرحماللباللالحولثلبالللباللثوبتلع  الهللالباللالزبسرلعل
ىذال :ل الثنثةل القرشسسالل ل رهطل عقولل ثموإل الم وحفل فيل فن خ هول هشو ل
ا ت فت لأ ت لعزيالباللثوبتلفيلشئل،اللالقرهإلفوكت  هلب  وإلقريشلفإ مول زللل
ب  و   لفف   الحت لىذال  خ الال حفلفيلالم وحفللدل ثموإلال حفلل

أفقلبم حفل،مول  خ العأ،رلبمولس اهل،اللكلللللىل لحف ةلعألسللىل لكل
تحسفةلأعل، حفلأإليحرقلقوللاباللش ومل:لعأ  ر يل ولجةلباللزيالباللل
كنتلل قال الم حفل حسالل  خنول ا حزامل س لبل ،الل هيةل فقاتل :ل قولل ثوبتل

يقرألب ولفولتم نوهولف جا وهول،علللل–ت  لهللال  سملعس  لللل–أسمعللس للهللالل
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 سم"لل،اللالمؤ،نسالللجوللتاق ال،ول وهاعالهللال  زيمةلباللثوبتلا   وليل"
ل(ل.1الم حفل"ل)فألحقنوهولفيلس ل  ول،الل

لحف ةلل ق لل ثموإل ه ل الحا ثل هذال فيل هللالللل–فولشوهال للضيل
:ل"لأإلألس يلىلسنولبول حفل)ل ن خ ول(لفيلالم وحفلث ل ردهولللل– ن مولل

هللا ع  ال ثوبتل بالل زيال فأ،رل "ل :ل الحا ثل لاعيل عق لل مل "ل الزبسرللللىلسكل بالل
فيلل (ل فن خ هول )ل هشو ل ابالل الحولثل بالل الرحمالل ع  ال ال وصل بالل عس سال
الم وحفل"لملعق لملأيضول:ل"لحت لىذال)  خ ال(لال حفلفيلالم وحفل

ل.خ ا(ل"  حف ةلعألسللىل لكللأفقلبم حفل،مو)لدل ثموإلال حفلىل لل

أإلالذيليطولعلفيلكتبلالقرا اتليجالال ا ال،اللال  جوتلالثالث : 
ل ربسةلفيلب ضلالقرا اتلملا ،رلالذيل اللداللةلعاضحةل   لأإل ثموإللا
لل ليجمعلالنوسل   لحرفلقريشلفقطلل.ل–لضيلهللال نملل–

 ( :2ومن أمثلة ذلك )
عال ساللللل–لل1 ال ودل بسالل (ل عتراطل مل ال راطل )ل قرا بل فيل القرا ل ا ت فل

لعاإلشمو ل.ل

، ؛ل   ول ا تلل عهيل ال رمل لغةل و،ةل ال سالل ،الللفقرا بل شتقةل
ملل قريشل وتةل لغةل هيل مل أ رىل لغةل ال ودل عقرا بل مل ال  عل عه ل "ال رط"ل

 
لل4702حا ثللق ل)لللل–بوملجمعلالقرهإلللل–كتوملفضوئللالقرهإلللل–تحسحلال خوليلللللل(1)

ل.لل1908تدللل4(لج
لعالحا ثلأ رجملغسرهل.

ش  وإللللل(2) /ل ل اكت لل ش  وتل ،الل ح ل ول أثسرل ع،ول عالقرا اتل ال   ةل ا حرفل ا ظرل
ل.لل34،حمالىسمو سللتدل
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لعقرا بلاإلشمو للغةلب ضلال رمل،ثللقسسل.

ا ت فلالقرا لفيلق لمل  ول ل"عإذلقولللبكللل منئكةلاسجاعالآلد "لفيلللل–لل2
 م ةل، اضعل،اللالقرهإلالكري ل:لفيلال قربلملعا  رافلملعاإلسرا لمل

ل.للعالك فلملعطم

ملل المنئكةل لفظل ،الل التو ل بض ل جموزل ابالل لعايةل ،الل ج فرل أب ل فقرأل
ىشمو للللى  و و ل علداإل ابالل لعايةل ،الل لعيل نمل كمول اسجاعال فيل الجس ل لض ل

لك ربلالتو لالض لملأيليك إلحركةل،شتركةلبساللالك رلعالض ل.

الخولصل الض ل قرا بل عجمل :ل فقول ال القرا  سالل هو سالل ال  مو ل عجمل عقال
مللرا لل ك ربلالنز،ةل،جرىلال ولضةقولل،اللالك ربلىل لالضمةلملىجثقللاال ت

عهيللغةلأزدلشن  بلملععجملقرا بلاإلشمو ل:لاإلشولبلىل لالض لمل ن س ول   لل
ل،ضم ،ةلحولةلال ا لب ول.للل–التيلهيلهمزبلال تللل–أإلال مزبلالمحذعفةل

لعقرألبوقيلالقرا لبولك ربلالخول ةلملعهيللغةل و،ةلال رمل.

علدلفيلالقرهإلفيل، اضعلكثسربلملقرئللل–  سملال ن لللل–لفظلىبراهس لللل–لل3
فيلب ض ولبولسو ل)لىبراهس ل(للجمسعلالقرا لملعفيلب ض ولبو لفلالباللل
ل و،رل،علا تنفلفيلب ضلالم اضعلبسالللاعيسملهشو لعاباللذك اإ.ل

ل لملعقرا بلالسو للغةل و،ةلقوللال  مو ل:لىإلقرا بلا لفللغةلأهللالشول
ل.لال رمل

ق لمل  ول ل"يولأ  ولالذ الله،ن ال،الل ر ال،نك ل اللد نملف  فليأتلهللالللل–لل4
ل(ل.ل54بق  ليح   لعيح   مل.ل.ل.ل"ل)لالموئابل:ل

قرأل وفعلملعابالل و،رلملعأب لج فرل" ر اد"لباالساللمل،ك  لبلفمجزع،ةل
لملبفكلاإلدغو لملعهيللغةلأهللالحجوزل.
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 " ال شربل القرا ل بوقيل عاحابل،شادبللإلدغو لمر لعقرأل باالل لغةللا"ل عهيل
ل مس ل.

ا ت فلالقرا لفيللفظل)ل   ل(لحسثلجو لفيلالقرهإلالكري لفيلألب ةلللل–لل5
قول ال حقول لبك ل ع ال ،ول عجا  ل "ف لل ا  رافل، ض وإل فيل مل ، اضعل
   "لمل"قولل   لعإ ك للماللالمقربسال"لملع، ضعلفيلالش را لملعه رلفيل

لدا رعإل".لال وفوتل"قلل   لعأ ت ل

ل.ك رلال ساللملعهيللغةلكنو ةلعهذ لقرألالك وئيلفيلا لب ةل، اضعلب

لعقرألال وق إلبفتحلال ساللملعهيللغةلبوقيلال رمل.

لا ت فلالقرا لفيلقرا بللفظلأفلفيلاإلسرا لملعا   سو لملعا حقوفلملل–لل6
لفقرأل وفعلملعحفصلملعأب لج فرلبتشا الالفو ل،علالك رل،ن  ةل.ل

لاللكثسرلملعابالل و،رلملعي ق ملبفتحلالفو ل،اللغسرل ن يالل.لعقرألاب

لعال وق إلبك رلالفو لباعإل ن يالل.ل

لفولفتحللغةلقسسلملعالك رل،علالتن ياللع ا،مللغةلأهللالحجوزل.

ا ت فلالقرا لفيللفظل"الق طوس"لفيلاإلسرا لعالش را ل:لفقرأهلحفصلمللل–لل7
ل إلبض لالقوف.عحمزبلملعالك وئيلملع  فلبك رلالقوفل.لعال وق

لفولض للغةلأهللالحجوزلملعالك رللغةلغسره ل.ل

قولل:لىذالا ت فت لأ ت لعزياللل–لضيلهللال نملللل–أإل ثموإللللالرابع :
فإ مول زللب  و   لملعل لل فوكت  هلب  وإلقريشل القرهإل ثوبتلفيلشئل،الل بالل
عل ل ؤثرل مل فقطل اال تنفل حولةل فيل عإ مول مل قريشل ب  وإل ك مل اكت  هل يقلل

لل– لا تنفلىاللفيلك مةلعاحابلملعهيل)لالتوب تل(للأىلزيالباللثوبتللبسن 
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بولتو لملعهذاللل–لضيلهللال نملل ال وق إلأإل كتبل بول و لملعلأىل أإل كتبل
لا تنفلفيلالرس لعالكتوبةلاللفيلالقرا بلملعيالل   لذلكل:ل

"لأإلحذيفةلقا لللل–لضيلهللال نملللل–،وللعاهلاإل،و لالتر،ذيل اللأ سلل
وإلابالل فوإلعكوإليغوزيلأهللالشو لفيلفتحلأل،سنسةلعأذلبسجوإل،اللل   ل ثمل

أهللال راقلفرأىلحذيفةلا تنف  لفيلالقرهإلفقوللل ثموإلبالل فوإل:ليولأ،سرلل
الس  دلل ا ت فل كمول الكتومل فيل يخت ف ال أإل ق لل ا ،ةل هذهل أدلكل المؤ،نسالل
فيلل بول حفل ن خ ول ىلسنول ألس يل أإل حف ةل ىل ل فألسلل عالن ولىل

فألسلللال بول حفل ىل ل ثموإل حف ةل فألس تل ىلسكل ث ل ردهول م وحفل
الحولثلباللل ابالل الرحمالل ال وصلع  ال بالل ثوبتلعس سال بالل ىل لزيال  ثموإل
ل رهطل عقولل الم وحفل ال حفلفيل ا  خ ال أإل الزبسرل بالل هشو لع  الهللال
القرشسساللالثنثةل:لىذالا ت فت لأ ت لعزيالباللثوبتلفوكت  هلب  وإلقريشلفإ مولل

زللب  و   لحت لىذال  خ الال حفلفيلالم وحفلب ثل ثموإلىل لكللل 
أفقلبم حفل،الل  كلالم وحفلالتيل  خ القوللالزهريل:لعحاثنيل ولجةلل
باللزيالباللثوبتلأإلزيالباللثوبتلقولل:لفقاتلهيةل،اللس لبلا حزاملكنتلل

هللالل لس لل عس  لللل–أسمعل هللال  سمل لجوللللل–ت  ل المؤ،نسالل "،الل يقرؤهول
، ،عللتاق ال ف جا  ول فولتم ت ول ،اللقض ل ح م"ل فمن  ل ول وهاعالهللال  سمل

 زيمةلباللثوبتلأعلأبيل زيمةلفألحقنوهولفيلس ل  ولقوللالزهريل:لفو ت ف ال
  ،ئذلفيلالتوب تلعالتوب هلفقوللالقرشس إل:لالتوب تلعقوللزيال:لالتوب هلفرفعل

ب  و فإ مل زلل التوب تل اكت  هل :ل فقولل ىل ل ثموإل قولللا تنف  ل قريشل إل
فأ  ر يل  الهللالبالل  الهللالبالل ت ةلأإل  الهللالبالل،   دلكرهل الزهريل
الم  مساللأ زلل الل  خلل يول، شرل ثوبتل  خلالم وحفلعقولل:ل بالل لزيال
كتوبةلالم وحفلعيت الهوللجللوهللاللقالأس متلعإ مللفيلت بللجللكوفرلل
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يولل :ل ،   دل بالل قولل  الهللال علذلكل ثوبتل بالل زيال اكتم ال ريال ال راقل أهلل
بمولغلل   لل يأتل يغ لل يق لل"ع،الل التيل ناك لعغ  هولفإإلهللال الم وحفل
القسو،ة"لفولق الهللالبولم وحفلقوللالزهريل:لف  غنيلأإلذلكلكرهمل،الل،قولةلل

ل(ل.1ابالل،   دللجولل،اللأفوضللأتحوملالن يلت  لهللال  سملعس  ل"ل)

فيل  خلالم وحفللللأإلالذيليطولعل،ولعلدل،اللأحود ثلللاخلامس :
الليجالفس ولأد  لأثرللجمعلالنوسل   لللل–لضيلهللال نملللل–فيل  ال ثموإل

حرفلعاحالأعلقرا بلعاحابلملعإ مولفس ول  خلالم وحفلأعلكتوبةلالم وحفلل
،موليفسالأ ملى مولألادلجم   ل   لالمكت ملالثوبتل الللس للهللالت  لهللال

ل  سملعس  ل.

 
التر،ذيلللللل(1) بوملللل–كتومل ف سرلالقرهإل الللس للهللالت  لهللال  سملعس  لللل–سنالل

الت بةلل )لللل–ع،اللس لبل ملعقولل:لهذالللل285ملللل284تدلللل5(لجلل3104حا ثللق ل
 حا ثلح اللتحسحل.ل
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أحرف سبعة نزول القرآن على ني املبحث التاسع : العالقة ب
 والقراءات القرآنية

بساللل ال نقةل أإل س قل تضحل أحرف،مول س  ةل القرىالل   ل ل زعلل
عالقرا اتلالقره سةللس تلالترادفلملعإإلكوإلهنوكل،الل رىلذلكلملعقالبسنتل

ملل ال   سةل بسن مولهيل ال نقةل عإ مول مل الرأيل هذال القرهإل   للض فل فنزعلل
ملعهذالبنو ل   لللل نمدلالقرا اتلملعالقرا اتل،   ةللس بللت الللس  ةلأحرف

بنو لل عأيضو ل مل الخنفل عج هل ،الل أعجمل س  ةل ب ول المرادل أإل ،الل ،وللجحتمل
لل لأ  ولس عللغوتل،الللغوتلال رمل.لى   ل،اللذهبل

ف نو ل   لالرأيلالراجحلفإإل زعللالقرهإل   لس  ةلأعجمل،اللعج هل
للقره سةل.الخنفلعالتغو رلس بللت ادلالقرا اتلا

عبنو ل   لالرأيلاآل رلالمرج حلفإإل زعللالقرهإل   لس عللغوتل،اللل
للغوتلال رملس بللت ادلالقرا اتلالقره سةل.ل

 هذا وهللا تعالى أعلى وأعلم .
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 اخلامتة 
ب الال حثلفيلهذالالم ض علالشوئكلالخطسرلملعالذيلكثرلفسملالقسللعالقولل

لمل  ساللليل،ول  يل:ل

ت  لهللاللل–لقرهإل   لس  ةلأحرفلثوبتل الللس للهللاللأإل زعللاللأواًل :
بمولالل اعل،جوال لل شكلفسململحت لأإلب ضلال  مو لللل–  سملعس  لل

لقالذهبلىل ل  ا رلهذالالحا ثل.

أإلكثربلا ق اللفيل، ن لا حرفلال   ةلاللي نيلأ  ول،اللا ، لللللثانيًا :
هذهلل ،الل هنوكل عإ مول ب  م ول هللال  ولل استأثرل ه للالتيل ،ول ا ق الل

للاجحلع،وله ل،رج حلع،وله لض سفل.ل

أإلالرأيلالراجحلفيل، ن لا حرفلال   ةله لأ  ولس  ةلأعجمل،الللللثالثًا :
عج هلالتغو رلعاال تنفلملعذلكلال تمودهل   لاالستقرا لالتو لل ج هل
اال تنفلالتيلعق تلفيلالقرهإلالكري لملعا تمودهل   لداللةلال غةل

لال ربسةل.

أإلا حرفلال   ةل  خل،ن ولفيلال رضةلاال سربلب ض ولملعأإللللًا :رابع
ال  ضلالذيلل ل ن خلبوقلفيلالم وحفلحت ل  ،نولهذالملعذلكلل

ل نفو للماللز  لبأإلال وقيل،ن ولحرفلعاحال.

هيل نقةللللخامسًا : القره سةل عالقرا اتل ال   ةل ا حرفل بسالل ال نقةل أإل
س  ةلل القرهإل   ل فنزعلل مل القرا اتللال   سةل لت ادل س بل أحرفل
لالقره سةلملعهذهلاال سربل،   ةل نمل.
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 املصادر واملراجع 
  اإلتقان فى علوم القرآن :  - 1

ملدالللملل حقسدقل/لسد سالالمنداعمللليلإل،و لجنللالا الل  الالدرحماللال دس ط
ل.لل 1996-هد1416ملسنةللملالط  ةلا عل لملل نوإلالفكر

 :  األحرف السبعة - 2
مليلأب ل مرعل ثمدوإلبداللسد سالبدالل ثمدوإلبداللسد سالبدالل مدرعلالداا لللإل،و 

ملسددنةللملالط  ددةلالثو سددةلملبسددرعتللملداللالكتددوملال ربدد ل حقسددق/لأع دد ل ريددزل
ل.لل 1984-هدل1404

 األحرف السبعة والقراءات وما أثري حوهلا من شبهات : - 3
دبدديلملل دداكت لل/لشدد  وإل،حمددالىسددمو سللمل،ط   ددوتل ددوديل،كددةلالثقددوفيلا 

ل ل.ل2001ل-هدلل1432الط  ةلا عل لسنةل
 الربهان فى علوم القرآن :  - 4

 حقسقلدل/ل،حمالأب لالفضدللليلملإل،و لباللالا الل،حمالبالل  الهللالالزلكش
ل.لملالقوهربلمل،كت ةلالتراثللىبراهس 

 : تقريب التهذيب - 5
مللا،دةمل حقسدقل/ل،حمدال  لالشدوف يللال  دقن يل حوفظلأحمال  د لبداللحجدرلل

ل.لل 1986-هد1406ملسنةللملالط  ةلا عل لملس ليولداللالرشسال
 :تلخيص املستدرك  - 6

،نشددد لل،دددعلكتدددوململأحمدددالبدددالل ثمدددوإلالدددذه  لالا،شدددق للالل حدددوفظل،حمدددالبددد
-هددد1398ملسددنةللالم ددتالكل  دد لال ددحسحساللل حددوك لملداللالفكددرملبسددرعتل

ل.ل 1978
 : تهذيب التهذيب - 7

مللملداللالفكدرملبسدرعتلالشدوف يللال  دقن يجدرلل حوفظلأحمالبدالل  د لبداللح
ل.لل 1984-هد1404ملسنةللالط  ةلا عل 
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 :  تهذيب الكمال فى أمساء الرجال - 8
مل حقسددقلدل/لبشددولل دد ادللالمددزيلبددالل  ددالالددرحمالللالزكدديل حددوفظل  سددفلبددالل

-هدددد1400ملسدددنةللملالط  دددةلا علددد لملبسدددرعتللمل،ؤس دددةلالرسدددولةل، دددرعف
ل.لل 1980

 :  الثقات - 9
مل حقسددقل/لال ددسالشددرفلليال  ددتلالتمسمدديلإل،ددو ل،حمددالبدداللح ددوإلبدداللأحمددال

ل.ل 1975-هد1395ملسنةللملالط  ةلا عل لملداللالفكرلالا اللأحمال
 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) تفسري الطربي ( . - 10

لإل،و لأبيلج فرل،حمالباللجريرلالط دريلمل حقسدقلالداكت لل/ل،حمد دل،حمدال
لالقوهربل.ل–أحود ثملالشسخلأحمال،حمالشوكرلمل،كت ةلابالل سمسةلشوكرلع رجل

 :  اجلرح والتعديل - 11
ملدالللالتمسمدديلالددرازيللإل،ددو ل  ددالالددرحماللبدداللأبدد لحددو  ل،حمددالبدداللىدليددسل

ل.لل 1952-هد1371ملسنةللملالط  ةلا عل لملبسرعتللىحسو لالتراثل
 :  زوائد اهليثمى على مسند احلارث - 12

مليلمل حقسدددقلدل/لح دددساللأحمدددالتدددولحلال دددوك للليلدددا اللال سثمدددل حدددوفظل ددد للا
-هددددد1413ملسددددنةللملالط  ددددةلا علدددد ل،ركددددزل ا،ددددةلال ددددنةملالما نددددةلالمندددد لب

ل.ل 1992
 :  سنن البيهقى الكربى - 13

مل حقسدقل/ل،حمدال  دالليلإل،و لأحمالباللالح دساللبدالل  د لبدالل، سد لال س قد
ل.لل 1994-هد1404ملسنةللملداللاباللبوزمل،كةلالمكر،ةلالقودلل طو

 :  سنن الرتمذى - 14
مل حقسدقلالشدسخل/لأحمدال،حمداللالتر،دذيلإل،و لأبد ل س د ل،حمدالبدالل س د ل
ل.لملبسرعتللشوكرلعه رعإملداللىحسو لالتراثل

 السنن الكربى :  - 15
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مل حقسددقلدل/ل  ددالالغفددوللالن ددوئيللإل،ددو لأبدد ل  ددالالددرحماللأحمددالبدداللشدد سبل
ل.لالح ليلدلسسالك رعلليلس سموإلال ناالل

 : سنن النسائى )اجملتبى( - 16
مل حقسدددقل/ل  دددالالفتدددوحلالن دددوئيللإل،دددو لأبددد ل  دددالالدددرحماللأحمدددالبددداللشددد سبل

-هددددد1406ملسددددنةللملالط  ددددةلالثو سددددةلملح ددددبللأب غددددابلمل،كتددددبلالمط   ددددوتل
ل.لل 1986

 : صحيح البخارى - 17
مل حقسددقلدل/ل، ددطف لد ددبللال خددوليللإل،ددو ل،حمددالبدداللىسددمو سللبدداللىبددراهس ل

ل.لل 1987-هد1407ملسنةللملالط  ةلالثولثةلملداللاباللكثسرملبسرعتللال غو
 : صحيح ابن حبان - 18

لمل حقسقل/لش سبلا ل وؤعطيللال  تللالتمسميلإل،و ل،حمالباللح وإلباللأحمال
ل.لل 1993-هد1414ملسنةللملالط  ةلالثو سةلملبسرعتللمل،ؤس ةلالرسولة

 :  صحيح مسلم - 19
مل حقسدددقل/ل،حمدددالفدددؤادل  دددالليلالنس دددوب للليلشدددسرللإل،دددو ل، ددد  لبددداللالحجدددوجلالق

ل.لملبسرعتللملداللىحسو لالتراثلال وقيل
 غاية النهاية يف طبقات القراء : - 20

بسدرعتلملل–لإل،و لأبيلالخسرل،حمالبالل،حمدالالجدزليلملداللالكتدبلال  مسدةل
ل ل.ل1982ل-هدلل1402الط  ةلالثولثةلسنةل

 : فتح البارى فى شرح صحيح البخارى - 21
ملسنةللملبسرعتللملداللالم رفةالشوف يللللال  قن ي حوفظلأحمالبالل   لبالللل

ل.لهد1379
 فضائل القرآن : - 22

لإل،دددو لأبددديل  سدددالالقوسددد لبددداللسدددن لبدددالل  دددالهللالال دددرعيلال غدددااديلمل حقسدددقل
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،رعاإلال طسةلملع،ح الل رابململععفول قيلالا اللملداللاباللكثسرلملد،شدقلمل
ل ل.ل1995مللهدل1415الط  ةلاالعل لسنةل

 القاموس احمليط : - 23
لإل،و لأبيلطوهرل،جالالا الل،حمالبداللي قد ملالفسرعزهبدوديلمل حقسدقلالتدراثل
بمؤس ةلالرسولةلبإشرافل،حمال  س لال رق  سيلمل،ؤس ةلالرسدولةلملبسدرعتل

ل ل.ل2005هدلملل1426ملل نوإلملالط  ةلالثو،نةلملسنةل
 :  الكامل فى ضعفاء الرجال - 24

مل حقسددقل/ليحسدد لليبددالل  دالهللالبددالل،حمددالالجرجدو لي  ددالهللالبدالل دداللإل،دو ل
-دللللهدد1409ملسددنةللملالط  ددةلالثولثددةلملداللالفكددرملبسددرعتليل،ختددوللغددزاعل
ل.لل 1988

 سان العرب : - 25
لإل،ددددو لأبدددديلالفضددددللجمددددوللالددددا الل،حمددددالبددددالل،كددددر لبددددالل  دددديلابددددالل،نظدددد لل

الط  دةلالثولثددةلملسددنةلا   دوليلالرعي دديلاإلفريقديلملداللتددودللملبسددرعتلمل
لهدل.ل1414

 جممل اللغة :  - 26
لإل،و لأبيلالح ساللأحمالباللفولسلباللزكريولالقزعينديلالدرازيلمل حقسدقلزهسدرل
  دددالالمح ددداللسددد طوإلمل،ؤس دددةلالرسدددولةلملبسدددرعتلملالط  دددةلالثو سدددةلملسدددنةل

ل ل.لل1986هدلملل1406
ل

 خمتار الصحاح : - 27
مددالبدداللأبدديلبكددرلبددالل  ددالالقددودللالحنفدديللإل،ددو لأبدديل  ددالهللالزيدداللالددا الل،ح

الرازيلمل حقسقل  سفلالشسخل،حمالملالمكت ةلال  دريةلملالدااللالنم ذجسدةلمل
ل ل.ل1999هدلملل1420بسرعتلملتساالملالط  ةلالخو، ةلملسنةل

 املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز : - 28
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و سللبدددداللىبددددراهس للإل،ددددو لأبدددديلالقوسدددد لشدددد وملالددددا الل  ددددالالددددرحماللبدددداللىسددددم
المقاسدديلالا،شددقيلالم ددرعفلبددأبيلشددو،ةلمل حقسددقلطسددوللهلتدديلقدد الجلملدالل

ل ل.ل1975هدلملل1395تودللملبسرعتلملسنةل
 املستدرك على الصحيحني :  - 29

مللمل حقسقل/ل، طف ل  الالقودلل طويللل حوك ل،حمالبالل  الهللالالنس وب لل
لل. 1990-هد1411ملسنةلل ملالط  ةلا عللملبسرعتللداللالكتبلال  مسة

 املسند :  - 30
ل.لملالقوهربلمل،ؤس ةلقرط ةيللإل،و لأب ل  الهللالأحمالباللحن للالشس و 

 :  مسند إسحاق بن راهويه - 31
لإل،ددو لىسددحوقلبدداللىبددراهس لبددالل،خ ددالبددالللاه يددملالحنظ دد لمل حقسددقلدل/ل  ددال

ملالط  ددةللمندد لبملالما نددةلاللمل،كت ددةلاإليمددوإيلالغفدد للبددالل  ددالالحددقلال   شدد
ل.ل 1991-هد1412ملسنةللا عل 

 : مسند احلميدى - 32
مل حقسددددق/لح سددددبلالددددرحمالليللإل،ددددو لأبدددد لبكددددرل  ددددالهللالبدددداللالزبسددددرلالحمسددددال

ل.لملبسرعتللملداللالكتبلال  مسةيلا  ظم
 :  مسند الطيالسى - 33

ل.لملبسرعتللملداللالم رفةلال  ريللالفولسيلإل،و لس سموإلباللداعدل
 : عبد بن محيد مسند - 34

ليلال دالللتد حيمل حقسدق/ليللإل،و لأب ل،حمال  دالبداللحمسدالبدالل  درلالك د
ملالط  دةللملالقدوهربلمل،كت دةلال دنةال د سايلدل،حم دل،حمال  سدلليللال و،رائ
ل.ل 1988ل–هدل1408ملسنةللا عل 

 :  مسند أبى يعلى - 35
قسدددقل/لمل حلالتمسمدديلالم تدد يلإل،ددو لأبدد لي  دد لأحمددالبددالل  دد لبدداللالمثندد ل
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ملسدددنةللملالط  دددةلا علددد لملد،شدددقلملداللالمدددأ، إلل تدددراثللح دددساللسددد س لأسدددال
ل.ل 1984-هد1404

 :  املصاحف - 36
مل حقسددقلدل/لليلإل،ددو لأبدد لبكددرل  ددالهللالبدداللسدد سموإلبدداللا شدد ثلال ج ددتو 

ل.للملداللال شوئرلاإلسن،سةل،حبلالا الل  الال  حوإلعا ظ
 :  املصنف - 37

أب لشس ةلمل حقسقل/لكمولل  سدفلالك فيللبالل،حماللبكرل  الهللالل أبلإل،و لل
ل.لهد1409ملسنةللملالريوضملالط  ةلا عل لمل،كت ةلالرشالللالح تل

 : املعجم األوسط - 38
مل حقسدقل/لطدولقلبدالل د ضلهللالالط را ديللإل،و لس سموإلباللأحمالباللأ  مل
بملسدنةلملالقدوهرللملداللالحدر،سالالح دسنيلبالل،حمالدل  الالمح اللبداللىبدراهس ل

ل.لهد1415
 : املعجم الكبري - 39

  ددالالمجسددالليمل حقسددقل/لحمددالالط را دديللإل،ددو لسدد سموإلبدداللأحمددالبدداللأ دد مل
-هدد1404ملسدنةللملالط  ةلالثو سدةلملالم تللمل،كت ةلال    لعالحك يللال  ف
ل.ل 1983

 : معرفة القراء الكبار - 40
/لبشددولل دد ادللمل حقسددقالا،شددقيللالددذه يل حددوفظل،حمددالبدداللأحمددالبددالل ثمددوإل

مللللملبسددرعتلللمل،ؤس ددةلالرسددولةللل  ددوسللل، ددايلا ل ددوؤعطلدلتددولحلل، درعفلدلشدد سبل
ل.لهد1404لملسنةلللالط  ةلا عل ل

 : يف غريب القرآن املفردات  - 41
لإل،دددو لأبددديلالقوسددد لالراغدددبلالح دددساللبدددالل،حمدددالا تدددف و يلملداللالم رفدددةلمل

لبسرعتل.
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 :  مقدمات فى علم القراءات - 42
دلالددداكت ل/لشدددكريلمدددالأحمدددال،ف دددحلالقضدددوهلالاكت ل/أحمدددال ولدددال،حلل ددداكت ل/

ملسددنةللملالط  ددةلا علدد لملا لدإلمل مدوإلملدالل مددولل،حمدال ولددال،ن دد ل
ل.ل 2001-هد1422

 :  مناهل العرفان فى علوم القرآن - 43
ل.لملداللىحسو لالكتبلال ربسةلي،حمالبالل  الال ظس لالزلقو ل/لل شسخ

لااى املنهاج فى شرح ص - 44 نااووى ع شاارح ال جاااج ) حيح مسلم بن احل
 :  صحيح مسلم(

مللملداللىحسدددو لالتدددراثليلالنددد علليللإل،دددو لأبددد لزكريدددوليحسددد لبددداللشدددرفلبدددالل،دددرل
ل.للهد1392ملسنةللملالط  ةلالثو سةلبسرعتل

 :  النشر فى القراءات العشر - 45
مل  دددحسحلع،راج دددةل/ل  ددد للالا،شدددقيلإل،دددو لأبددد لالخسدددرل،حمدددالبدددالل،حمدددال

ل.لل،حمالالض وع
  


